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CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu actele normative
subsecvente, ale Regulamentului  de  Organizare și  Funcționare  a  Unităților  de  Învățământ  Preuniversitar,
aprobat prin OMENCŞ nr.5079/2016, completat cu OMEN 3027/2018, cu Statutului elevului aprobat prin
OMENCŞ nr.4742/2016 și ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind
Codul Muncii.

Art. 2. Regulamentul de Organizare și  Funcționare  al Colegiului Tehnic “Napoca” reglementează
raporturile de muncă din cadrul Colegiului Tehnic ”Napoca” şi conţine norme privind desfăşurarea
activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de
secretariat.

Art. 3. (1) Regulamentul de Organizare și  Funcționare  a Colegiului Tehnic “Napoca” este elaborat
de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se poate supune,
spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în
consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și modificările
ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se înregistrează la

secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a
elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă.
Profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare.
Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin
semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare a
unității de învățământ.

(5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie.
Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se
sancționează conform prevederilor legale.

(6) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în
termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului
de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității
de învățământ și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 4. Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat al
şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.

Art. 5. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a
dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și
desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care
încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și
psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.
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CAPITOLUL II
Organizarea unităţii de învăţământ

Art. 7. (1) Colegiul Tehnic ”Napoca” unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică are următoarele elemente definitorii:

a) act de înființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale;
b) dispune de patrimoniu în administrare pe strada Taberei nr.3, Cluj Napoca;
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naţionale și cu denumirea

exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.
(2) Colegiul Tehnic „Napoca” este o unitate de învățământ care oferă, într-un mediu modern, propice

educației și formării profesionale, cu personal dedicat, promotor al valorilor fundamentale ale culturii române
și europene, servicii educaţionale de calitate, formând absolvenţi bine pregătiţi profesional, capabili de
transferul competenţelor dobândite în contexte noi de învăţare, ceea ce le permite să se adapteze exigenţelor
unei societăţi concurenţiale în continuă schimbare.

Art. 8. (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Activitatea şcolară începe la ora 8.00. Orarul școlii se elaborează de către Comisia de orar

împreună cu conducerea şcolii, se discută în Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către director.
Definitivarea orarului se face până la începerea cursurilor.

(3) Durata orei de curs este de 50 de minute urmată de o pauză de 10 minute. Între orele 10,50 şi
11,10 este pauza mare de 20 de minute.

(4) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi
modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie.

(5) Activităţile extracurriculare, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive, ecologice etc. se
desfăşoară după orele de curs, cu excepţia celor incluse în planul de învăţământ, în norma didactică de
predare, sau în situaţii bine motivate şi aprobate de director

(6) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 700 – 1500.  Accesul elevilor
la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de director prin
intermediul diriginţilor.

(7) Înscrierea elevilor la Colegiul Tehnic ”Napoca” se face pe baza unei cereri scrise, adresată
directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar  sau în cazul
transferului din altă unitate şcolară.

Art. 9. Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului de elev cu fotografie/carnetului de elev.
Art.10. Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de

pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii.
Art. 11 (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma

verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor la punctul de pază şi control şi a
înmânării ecusonului „VIZITATOR”. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe
toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii
unităţii.

(2) Accesul persoanelor străine se face numai după aprobarea conducerii școlii.
(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine în

şcoală, organizatorii vor lăsa la intrarea principală lista nominală cu participanţii, vizată de profesor
diriginte/profesor coordonator.

Art. 12. Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor
turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea
pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice,
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iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau
băuturi alcoolice.

Art. 13. Paza și controlul accesului în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu personal
specializat și autorizat, în baza planului de pază aprobat.

Art. 14. Personalul de pază, profesorii de serviciu și elevii de serviciu au obligația să supravegheze
comportarea vizitatorilor și să verifice sălile in care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate
obiecte care prin conținutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art.15. După terminarea orelor de program și în timpul nopții, clădirile școlii și a internatului se vor
securiza de catre personalul de pază/ supraveghetori de noapte cămin, care vor verifica, în prealabil,
respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor și siguranța imobilului.

Art.16. Profesorul de serviciu/ secretariatul va informa conducerea școlii, secția de poliție și
jandarmeria, la telefon 112 despre producerea sau iminența producerii unor evenimente de natură să afecteze
ordinea public, precum si despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a
acesteia, în vederea dispunerii măsurilor legale necesare restabilirii ordinii, potrivit planurilor de măsuri
adoptate la nivelul acestor instituţii.

Art. 17. Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine
întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere
de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate, în baza biletului de voie semnat de
diriginte/profesor de serviu/director). În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât
însoţiţi de către părinţi/tutori/cadre didactice.

Art.18.Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare şi de opţiunile acestora.

Art. 19. (1) La Colegiul Tehnic ”Napoca” funcționează 4 arii curriculare, respectiv:
- Aria curriculară Limbă şi comunicare;
- Aria curriculară Matematică şi ştiinţe;
- Aria curriculară Om și societate;
- Aria curriculară Tehnologii;
(2) La Colegiul Tehnic ”Napoca” funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi temporar,

constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este stabilită la începutul fiecărui an şcolar în
cadrul şedinţei Consiliului Profesoral şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 1 a prezentului regulament.
(3) Responsabilii ariilor curiculare/comisiilor sunt numiți prin decizie a directorului, cu aprobarea

Consiliului de Administrație, la începutul fiecărui an şcolar.
(4) La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii ariilor curiculare/comisiilor trebuie să prezinte un

raport de activitate.
Art. 20. În cadrul şcolii funcţionează biblioteca şcolară și CDI pe baza regulamentului elaborat de

Ministerul Educaţiei Naționale.
Art. 21. În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat sub coordonarea

şi monitorizarea Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).
Art. 22. În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul medical.
Art. 23. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
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CAPITOLUL III
Conducerea şcolii

Art. 24. Colegiul Tehnic ”Napoca” este condus de către Consiliul de Administraţie, de director şi
director adjunct. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorii conlucrează cu
Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor, cu autorităţile administraţiei
publice locale precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului
profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

SECŢIUNEA I
Consiliul de administraţie

Art. 25. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de
administraţie stabilită prin ordin al ministrului educaţiei.

Art. 26.Consiliul de Administraţie este organ de conducere al Colegiului Tehnic ”Napoca” şi este
alcătuit, conform legii, din 13 membri, astfel: 6 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi
ai Consiliului Local şi 1 reprezentant al părinţilor, 3 reprezentanţi ai agenţilor economici. Directorii sunt
membri de drept ai Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt
alese prin vot secret în şedinţa consiliului profesoral.

Art.27.(1) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă reprezentantul sindicatului reprezentativ
din școală, cu statut de observator.

(2) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii
civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art. 28. Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Metodologia de organizare şi
funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin ordin de
ministru.

Art. 29. Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din Consiliul de administraţie, nu pot
avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

SECŢIUNEA II
Directorul

Art. 30. Directorul exercită conducerea executivă a Colegiului Tehnic ”Napoca” şi reprezintă unitatea
de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

Art.31. Ocuparea funcţiei de director şi director-adjunct se face conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

Art.32. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011 şi în capitolul 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar.

Art.33. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter
normativ sau individual şi note de serviciu.

Art. 34. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație.
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Art. 35. Directorul elaborează Planul de Acțiune al Școlii (PAS) şi îl supune spre aprobare Consiliului
de Administraţie.

Art. 36. Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Colegiul Tehnic ”Napoca” în faţa
Consiliului de Administraţie şi îl aduce la cunoştinţa Consiliului Profesoral şi a Asociaţiei de părinţi.

Art. 37. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului.
Art.38. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate,

pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

SECŢIUNEA III
Consiliul profesoral

Art.39. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Colegiul
Tehnic ”Napoca” şi este prezidat de către directorul şcolii.

Art.40. Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele
pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral
de la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 41. Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi în art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar.

Art. 42. La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa
nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării
cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului
profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să
participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia
şi atunci când este invitat.

Art. 43. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor
sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii Consiliului profesoral şi alți invitaţi, având obligaţia să
semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

Art.44. Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, în baza votului
cadrelor didactice, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor
Consilului profesoral.

SECŢIUNEA IV
Consiliul clasei

Art. 45. (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul liceal, profesional şi postliceal şi este
constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al
comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal desemnat prin vot secret de
către elevii clasei.

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte;
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la

solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
Art. 46.(1) Consiliul clasei are următoarele obiective:
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a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;
b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;
c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare.
(2) Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi

pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul

acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor la purtare;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului

diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute

pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 47. (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă.
(3) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei, constituit la nivelul

fiecărei clase.
(4) Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se păstrează la profesorul

diriginte, până la sfârşitul anului şcolar, după care se arhivează.
(5) Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele

proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.
Art. 48. Documentele consiliului clasei sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;
b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale
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CAPITOLUL IV
Personalul școlii

Art. 45. Personalul din Colegiul Tehnic ”Napoca” este format din personal didactic de predare și de
instruire practică, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.

Art. 46. Personalului din Colegiul Tehnic ”Napoca” îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură
să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Art. 47. Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a
elevilor.

Art. 48. Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze
verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

Art. 49. (1) Selecţia personalului din Colegiul Tehnic ”Napoca” se face prin concurs/examen,
conform normelor specifice în vigoare.
(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul şcolii.

SECŢIUNEA I
Personalul didactic

Art. 50. Personalul didactic din cuprinde pesoanele responsabile cu instruirea şi educaţia (cadru
didactic de predare și de instruire practică,, profesor psihopedagog).

Art. 51. (1) Personalul didactic din Colegiul Tehnic ”Napoca” este împărţit în arii curriculare/comisii,
menţionate la art. 19, aliniatele (1) și (2), din prezentul regulament.

(2) Şedinţele ariilor curriculare/comisiilor se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii
sau ori de câte ori directorul sau membrii ariilor curriculare/comisiilor consideră că este necesar. Prezenţa la
activităţile ariilor curriculare/comisiilor este obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la
şedinţele acestora se consideră abatere disciplinară.

(3) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre
referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.

(4) Responsabilul ariei curriculare răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate
pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul ariei curriculare are obligaţia de a
participa la toate acţiunile iniţiate de director/director adjunct şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în
special la profesorii debutanți, la cei nou veniţi în şcoală sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii
în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor - elev.

Art. 52. Cadrele didactice din Colegiul Tehnic ”Napoca” au următoarele drepturi:
a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către
Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea
personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează
teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au
dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii;

b) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:
 conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor

de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
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 utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor
profesionale;

 punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de
învăţământ;

 organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare
ştiinţifică;

 înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri,
formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;

 participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a
Contractului colectiv de muncă;

c) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio
autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul
desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea
fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării
personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, respectiv în timpul
asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi conducerea şcolii;

d) înregistrarea prin orice mijloace a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui
care o conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de
către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;

e) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în
interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;

f) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale
şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;

g) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde
acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al
şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator;

h) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea
integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu
aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii;

i) are dreptul la plata prelor suplimentare în regim de plata cu ora, conform OMEN nr. 4445/2018
și 4165/2018.

Art. 53. Cadrele didactice din Colegiul Tehnic ”Napoca” au următoarele obligaţii:
a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel

încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării
examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un
formular specific de către cabinet autorizate de medicina muncii, care să ateste starea de sănătate
necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei
didactice, cum sunt:

 prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în
zona limitrofă;

 comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică

exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;
d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea

la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor.
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Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest
regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în
carnetul de elev în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii
acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta decentă a elevilor și existența
legitimației de elev, să solicite elevilor închiderea telefoanelor, la începutul fiecărei ore și
depozitarea lor în locurile special amenajate.

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul
lecţiei respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu
excepţia celor efectuate de către director;

i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la
începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau
şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;

j) cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii/secretariatul în cazul
absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi
respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri
educaţionale;

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în
îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane
referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;

n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui şi să motiveze absenţe, să comunice
note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe
care o predă;

o) cadrelor didactice le este interzisă categoric scoaterea elevilor de la ore din motive de
indisciplină sau din alte motive.

p) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;
q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de

profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii;
r) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale

Consilului clasei;

s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal;
t) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un

indicator important în evaluarea activităţii. În unitățile de învățământ se organizează permanent,
pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare și
instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile
personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de
învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile
specifice care se organizează în unitatea de învățământ . Refuzul exercitării serviciului pe şcoală
se consideră abatere disciplinară.

Art. 54. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ –
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
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(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.55. (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la
începutul fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale
încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii;

(2) Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în sala profesorală
și pe hol.

(3) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:
a) Serviciul pe şcoală se va efectua de luni până vineri în două schimburi: 7,45-14,00 si 14,00-20,00.
Profesorii de serviciu trebuie să poarte ecusonul cu însemnele specifice, să fie prezenţi la şcoală cu cel

puţin un sfert de oră înainte de program pentru verificarea prezentei condicilor si a cataloagelor precum si
pentru instruirea elevilor de serviciu, să anunţe conducerea şcolii în cazul imposibilităţii efectuării serviciului
cu cel puţin 2 zile înainte, pentru a fi înlocuiţi.

b) Profesorul de serviciu din corpul A etaj 1 efectuează graficul suplinirilor pentru cadrele
didactice care lipsesc, verifică existența cataloagelor și răspunde de securitatea lor pe toata durata turei sale.
La sfârșitul zilei, închide cataloagele şi încheie procesul- verbal în care precizează dacă lipsesc cataloage,
asigură semnarea condicii de prezenţă de către toţi profesorii şi consemnează în procesul- verbal  profesorii
absenţi şi întârziaţi. Orice profesor care foloseste un catalog în afara orelor sale de curs are obligația de a
aduce la cunoștința profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp cât va reține catalogul
respectiv.

c) Profesorul de serviciu răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în timpul pauzelor şi
semnalează conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi eventualele evenimente deosebite care
se petrec pe perioada desfăşurării serviciului.

d) Cadrul didactic de serviciu trebuie să ia legătura cu elevii de serviciu pentru a-i cunoaşte, a-i
îndruma pentru respectarea cu stricteţe a orelor de sunat pentru intrare/ieşire la ore, precum şi a altor
sarcini.

e) În timpul pauzelor trebuie să supravegheze activitatea elevilor pentru a preveni situaţii cum ar
fi: fumatul, violenţa pe coridoarele şcolii, violenţe de limbaj, distrugerea mobilierului şcolii etc.

f) Trebuie să asigure buna desfăşurare a intrării şi ieşirii elevilor la schimbarea turelor şi să
controleze ţinuta vestimentară a acestora.

g) Verifică prin sondaj, în pauze, dacă sălile de clasă sunt bine întreținute, iar elevii de serviciu
își indeplinesc conştiincios atribuţiile.

h) Consemnează imediat deteriorarea bunurilor materiale constatate sau semnalate de alte
persoane în registrul profesorului de serviciu.

i) Avertizează  imediat cadrele medicale în legătură cu eventualele accidentări ale elevilor în timpul
pauzelor.

j) Semnalează diriginţilor ţinuta necorespunzătoare a elevilor şi dacă elevul de serviciu şi-a îndeplinit
sarcinile.

k) neîndeplinirea  atribuțiilor de profesor de serviciu duce la emiterea notei de serviciu;
(4) Programarea elevilor de serviciu pe școală este realizată de către dirigintele clasei, iar modificarea

acestei programări se face numai în situaţii justificate de catre profesorul de serviciu pe școală. Profesorul
diriginte al clasei are obligația de a intocmi un tabel nominal cu elevii clasei și zilele în care aceștia efectuează
serviciul pe şcoală, tabel pe care să-l atașeze la prima pagină a catalogului şi în sala profesorală. De asemenea
dirigintele trebuie să supravegheze respectarea strictă a programării facute și modul în care elevii își duc la
îndeplinire sarcinile desemnate.

a) Elevul de serviciu este obligat să se prezinte la postul său cu 10 minute înaintea începerii cursurilor şi
să poarte ecuson care indică activitatea specifică.

b) Pentru efectuarea serviciului pe şcoală se vor programa 2 elevi repartizaţi astfel: 1 elev la sala
profesorală și 1 elev la parter corp A de clădire. Elevul repartizat la parter are obligația de a suna de
intrare/ieşire de la ore, conform programului de desfășurare a cursurilor.
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c) Este interzis elevilor de serviciu pe școală să își părasească postul fără acordul profesorului de serviciu
sau al direcțiunii. În cazul părăsirii postului, elevilor li se vor consemna absențe nemotivate în catalog
pentru orele respective şi vor fi mustrați în fața clasei.

d) Elevii de serviciu la sala profesorală au obligația de a semnala profesorului de serviciu pe școală toate
neregulile sesizate, atât în timpul orelor de curs, cât și în pauze. De asemenea, ei nu vor permite
accesul elevilor sau a persoanelor străine în sala profesorală şi vor solicita acestora să aştepte sosirea
cadrului didactic respectiv.
Art.56. (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către

Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului

cu această responsabilitate.
(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art. 74-78 din ROFUIP

5079/314.08.2016, completat cu OMEN3027/2018:
a) coordonează activitatea Consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, îi repartizează sarcini şi

organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le

este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul

fiecărui an şcolar;
e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a

acestuia;
f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre

avizare responsabilului de această activitate;
g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia

elevului;
h) situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor,

tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte,
în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. Pentru elevii
amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau
susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de
încheiere a situaţiei şcolare;

i) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical
şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor;

j) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii clasei;

j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni
disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;

k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă
în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au
săvârşit abateri grave;

l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se
consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor
lor;

m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;

n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul
regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;

o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi
extraşcolare;
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p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul
anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului
regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;

q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;
r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;
s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui;
t) colaborează cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a

actelor de studii ale elevilor clasei, cu persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR și a
catalogului on-line, în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevi;

u) colaborează cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea dosarelor de burse și își asumă
responsabilitatea comunicării cu elevii și părinții, asupra completării corecte și la timp a
documentelor cerute de legislația în vigoare;

v) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu
reglementările în vigoare sau cu fişa postului;

w) ) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 56. (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de
directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la alegerea consiliului profesoral.

(2) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare”
şi ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în
mediul şcolar.

(3) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare
la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu
reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor.

(4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă Consiliului
de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

(5) Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stabilite
de art. 68-70 din ROFUIP, aprobat prin Ordinul de ministru 5079/314.08.2016, completat prin OMEN
3027/2018.

SECŢIUNEA II
Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic

Art. 57. (1) La Colegiul Tehnic ”Napoca” personalul didactic auxiliar este format din: secretar-șef,
secretar, informatician, bibliotecar, administrator finanaciar, administrator de patrimoniu, tehnician ateliere,
pedagogi, supraveghetori de noapte,

(2) Personalul nedidactic este format din muncitori de întreținere și femei de serviciu.
Art. 58. – Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform

prevederilor prezentului regulament, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative
subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii,
precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.

Art. 59 (1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate
de legislaţia în vigoare;
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(2) Angajaţii  pot beneficia de zile de învoire pentru situații neprevăzute , cu găsirea unui înlocuitor
pentru zilele solicitate.

Art. 60. Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:
a) să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele

şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;
b) să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de

compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;
c) să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii,

personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;
d) să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major

pentru instituţie;
e) personalul didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea

şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi
compartimentul în care activează;

f) personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care
privesc strict instituţia sau personalul instituţiei;

g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu
exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de
sănătate, vizat la zi;

i) programul de lucru al personalului didactic auxiliar este 7,30-15,30 , cu exccepția pedagogilor care
lucrează în schimburi, conform planificării aprobate și  a supraveghetorilor de noapte.

Art. 61. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în
vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute
în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea de sancţiuni, în funcţie de gravitatea
şi numărul abaterilor, conform RI și Codului Muncii;

Art. 62. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de

completarea raţională a fondului de publicaţii.
(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul

acesteia şi regulile PSI;
c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
d) ţine evidenţa fondului de publicaţii și a manualelor școlare;
e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din

programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi

siguranţă existente în unitatea de învăţământ.
i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale,

organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;
j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;
k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii.

Art. 63. (1) Compartimentul secretariat se compune din secretar-şef, secretar, informatician şi este
subordonat directorului şcolii.
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(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte pesoane interesate,
potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform art. 82 și art.83 și
din ROFUIP, aprobat prin Ordin de ministru 5079/314.08.2016, completat prin OMEN 3027/2018:

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de
către consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ;

d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea,
organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind
mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de
administrație;

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă
elevilor, potrivit legii;

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor
naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuțiilor specificate în fișa postului;

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a
elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității;

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în
conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al
documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului
educației naționale;

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al
ministrului educației naționale;

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie
emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea,
deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin
ordinul ministrului educației naționale;

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor;
l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting
raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de
învățământ;

n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de
învățământ;

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;
p) gestionarea corespondenței unității de învățământ;
q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în

conformitate cu prevederile legale;
r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din

cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități
competente în soluționarea problemelor specifice;

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor
colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor
directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

t) Secretarul șef/secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de
prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.
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u) Secretarul șef/secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor
de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-
verbal, existența tuturor cataloagelor.

v) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.
w) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de

sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de
învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

x) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a
oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs.
(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.
(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat

o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite.
(9) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor.
(10) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente

școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale.

Art. 64. – (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului
şcolii.

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform art. 96 din
ROFUIP:

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și
contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția
bugetară;

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori
consiliul de administrație consideră necesar;

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație,

respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității;
l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea,

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în
materie;

n) exercitarea  oricăror  atribuții  și  responsabilități,  prevăzute  de  legislația  în  vigoare,  de
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de
administrație.

Art.65. (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de
întreţinere şi îngrijire).

(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului
şcolii.
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(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art. 101 din
ROFUIP, completat prin OMEN 3027/2018:

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității

de învățământ;
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de

învățământ;
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității de

învățământ;
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările
corespunzătoare;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia securității
și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor
de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice;

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării
contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice;

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele

contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor
legale.

(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către
administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de
director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte
sarcini trasate de director.

(6) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat de unitatea
teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control are obligaţia de a
ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în şcoală, notând în Registrul vizitatorilor, care se
află permanent la punctul de control, identitatea şi scopul vizitei. Accesul persoanelor în incinta şcolii se face
conform precizărilor art. 11-12 din prezentul regulament. Administratorul întocmeşte graficul lunar de
serviciu pentru personalul de pază, care este avizat de director.

Art. 66.  (1)  Personalul nedidactic  beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia
în vigoare.

Art. 67. (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:
a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii

împreună cu şeful compartimentului administrativ;
b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi

atribuţiilor din fişa postului;
c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de

administrator şi în conformitate cu fişa postului;
d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii

şcolii, în interesul instituţiei;
e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice,

personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală;
f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele

legate de interesele instituţiei;
g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de

sănătate, vizat la zi.
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(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în
fişa postului, în conformitate cu RI al Colegiului Tehnic ”Napoca” și Codul Muncii.

Art. 68. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în
vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în
fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea de sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi
numărul abaterilor:

CAPITOLUL V
Elevii

SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale

Art. 69. (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor
legale.

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se dobândește prin înscrierea în unitatea de învățământ în
conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale .

(3) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la
toate activităţile existente în programul şcolii.

Art. 70.(1) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este
vizat de către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi și se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin
participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ;

(2) Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor, care consemnează în
mod obligatoriu fiecare absenţă.

(3) Motivarea absenţelor se face de către  profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative;
(4) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(5) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de

medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat
medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.
Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor;

(6) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte
al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii;

(7) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea
activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

(8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (7) atrage declararea absenţelor ca nemotivate;
Art.71.(1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive
şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de
învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local,
judeţean, regional, naţional şi internaţional.

(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele
şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi
internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
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Art. 72. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul
anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea
de elev.

SECŢIUNEA II
Drepturile elevilor. Recompense

Art.73. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și
al Statulului elevului aprobat OM. 4742 din 10.08.2016, astfel:

(1). Elevii beneficiază de învăţământ gratuit (pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată
durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune scoala). Elevii pot beneficia de burse, conform
legislaţiei în vigoare şi de credite pentru studii acordate de bănci. Statul îi sprijină material, cu precădere pe
cei care obţin rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu
situaţie materială precară.
(2). Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale unitatii scolare, ale diferiţilor agenţi
economici, sponsori etc.

(3).Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi

subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului
calendaristic.

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport, în conformitate cu
prevederile legislative;

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în
care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă;

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare
sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de
acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale;

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente
frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate (Programul „Bani
de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi
elevii din învăţământul profesional („Bursa profesională”) ;

g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau
de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu să beneficieze de asistenţă socială constând
în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în
cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în
internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor
Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile
competente;

i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor
şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;

j) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte,
precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi
sportive, asigurate de către stat.
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k) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional
de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;

l) dreptul la asistenţă medicală, psihologică gratuită în cabinetul medical, psihologic ori în unităţi
medicale de stat;

m) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de
operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.

n) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate,
bursieri ai statului român, conform legii;

(4) a) în vederea stabilirii burselor şcolare consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual,
prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform
legii;

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte
persoane juridice sau fizice, conform legii;

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul

în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat,

în condiţiile legii.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul

obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al
societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii
bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus pentru
transportul local, pe C.F.R. precum şi la spectacole, muzee şi manifestări cultural-sportive.

(6) Elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare organizate de liceu precum şi la cele care se
desfăşoară în cluburile elevilor, baze/cluburi sportive, de agrement, tabere, cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcţionare a acestora, cu aprobarea dirigintelui şi a directorului. De asemenea ei trebuie să
prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de membru al clubului, valabilă pe anul în curs.

(7) În cadrul școlii au loc diverse manifestari cultural-artistice cum ar fi: Balul Bobocilor, Spectacol de
Crăciun, Balul Absolvenţilor etc. organizate de elevi sub îndrumarea profesorilor. La aceste manifestări poate
lua parte orice elev care frecventează cursurile .

(8) În liceul nostru este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii precum şi
libertatea de asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care funcţionează pe baza
unui statut propriu, aprobat de director. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile
pot fi susţinute în scoala numai cu aprobarea directorului. Aprobarea va fi condiţionată de existenţa unor
garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor de către organizatori.

a) În cazul în care conţinutul şi forma revistelor sau conţinutul activităţilor contravin legislaţiei în
vigoare, directorul poate suspenda sau interzice activitatea cercului respectiv sau de editare a revistei.

b) Pentru rezultatele deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară şi pentru o conduită exemplară, elevii
pot fi recompensaţi, după caz, astfel:
 evidenţierea în faţa colegilor de clasă;
 evidenţierea de către conducerea şcolii, în careuri organizate în recreaţiile şcolare, în faţa colegilor

de şcoală;
 evidenţierea elevilor merituoşi în faţa Consiliului profesoral;
 comunicare scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;
 trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de odihnă, parţial sau total suportate financiar de

către şcoală, prin agenţi economici sau sponsori;
 acordarea de burse de merit, de studii sau alte forme de recompensare materială acordate de stat

sau prin alte forme de încurajare financiară;
 acordarea de premii, diplome;
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Acordarea de premii la sfârşitul anului şcolar, cu ocazia sărbătoririi Zilelor Colegiului sau în cadrul
altor manifestări se va face la propunerea profesorului diriginte sau a directorului şcolii. Premiile
pentru rezultate deosebite la învăţătură, se acordă la sfârşitul anului şcolar astfel:

 premiul I – peste 9,50;
 premiul al II-lea – între 9 şi 9,49;
 premiul al III-lea între 8,50 şi 8,99;
 pentru următoarele  medii până la 8,00  se pot acorda menţiuni.
Pentru acordarea acestor premii este obligatorie media 10 la purtare.

Pot fi recompensaţi cu premii si :
 elevii care s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 elevii care au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expozitii  şi alte activităţi

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, internaţional;
 elevii care au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar

Art. 74. Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile

de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile

Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;

SECŢIUNEA III
Îndatoririle/obligaţiile elevilor

Art. 75. Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic ”Napoca”;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă

şi adecvată şi să poarte elemente de identificare- legitimaţie cu fotografie.
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările

elaborate;
e) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.
f) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au

acces;
g) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
h) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către

instituţiile de învăţământ preuniversitar;
i) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
j) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la
cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

k) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului
şcolar;

l) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul
unităţii de învăţământ;

m) de a cunoaşte şi respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;

n) de a avea un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta
regulile de circulaţie;
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o) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi
individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a
incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.

p) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările
medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a
personalului din unitate.

Art. 76. Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete

de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de
învăţământ;

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul
lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa,
intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în
incinta unităţilor de învăţământ;

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, doar pentru motive

bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical a şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore,
trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot
părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea
elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie;

l) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor/profesorilor de serviciu.

SECŢIUNEA IV
Sancţionarea elevilor

Art. 77 (1) Elevii Colegiului Tehnic ”Napoca” care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile
legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform
prevederilor prezentului statut.

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau
în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în
afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în
vigoare.
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(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei

profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în

orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e.f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.
Art. 78 Sancţiuni (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să
urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de către
directorul unităţii de învăţământ.

Art. 79 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu
menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele
susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al
consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la
sfârşitul semestrului, în vederea stabilirii notei la purtare.

(3) Sancţiunea se înregistrează registrul de sancțiuni al școlii, iar la sfărșitul semestrului se
înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului;

(4). Sancţiunea, poate fi însoţită de scăderea notei la purtare și se validează în consiliul profesoral, la
propunerea consiliului clasei;

(5) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/
tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil,
prin poştă, cu confirmare de primire

Art. 80 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de
învăţamant.

Art. 80 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează
într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea

consiliului clasei.
Art. 82 (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează
elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei.

Art. 83 (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în
care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
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(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în

acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;
Art. 84 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de

învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul
postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ.

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de
studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă,
anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei, conform ROFUIP 5079/31.08.2016 și statutul elevului aprobat prin OM.4742/10.08.2016.

Art. 85 (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor
din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare
de către consiliul profesoral.

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei, conform ROFUIP 5079/31.08.2016 și statutul elevului aprobat prin OM.4742/10.08.2016.

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal

Art. 86 (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă
de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri
deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se
stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ
transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului
profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte
abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul
clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris
elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, conform ROFUIP 5079/31.08.2016 și
statutul elevului aprobat prin OM.4742/10.08.2016.

Art. 87. Anularea sancţiunii (1) După opt săptămâni de la emiterea sancțiunii, sau la încheierea
semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă
de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea
semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi
anulată.

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea
care a aplicat sancţiunea.

Art. 88. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs (1) Pentru toţi elevii din învăţământul
preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un
punct.

În caz de absenţe nemotivate :
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 pentru 10 absenţe nemotivate sau 10% absente nemotivate din totalul orelor la o singură
disciplină pe semestru - se scade un punct la purtare şi se înştiinţează părinţii.

 pentru 20 de absenţe nemotivate sau 15% absente nemotivate din totalul orelor la o singură
disciplină pe un an şcolar, elevul va fi sancţionat cu scăderea a 2 puncte a mediei la purtare şi
va primi preaviz de exmatriculare pe care îl vor semna părinţii.

 pentru 30 absenţe nemotivate sau 20% absente nemotivate din totalul orelor la o singură
disciplină pe un an şcolar, elevul va fi sancţionat prin scăderea cu 3 puncte a mediei la purtare
şi elevul in prezenta parintelui este discutat in Consiliul Profesoral.

 in cazul elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a pentru 40 de absenţe nemotivate sau pentru cel
puţin 30% absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină elevul va fi exmatriculat
cu drept de înscriere în anul următor, daca nu are alte abateri disciplinare.

 in cazul elevilor din clasele a IX-a şi a X-a pentru 40 de absenţe nemotivate sau pentru cel
puţin 30% absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină, se vor convoca de catre
diriginte parintii in Consiliul Profesoral.

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile
de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic;

(3) Pentru abateri disciplinare elevii vor fi convocaţi la comisia de disciplină, care va decide, în funcţie
de gravitatea faptelor sanctiuni ( scăderea mediei la purtare, ore de muncă în folosul comunităţii, eliminarea
de la şcoală pe o anumită perioadă).

Art. 89. Pagube patrimoniale (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea
bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din
Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile
sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. In cazul in care vinovatul
nu a fost identificat, raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv.
In cazul repetarii producerii de daune elevul/elevii vor fi sanctionați prin prestarea unei activitati in folosul
scolii, activitate care se va desfasura in afara orelor de curs.

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual
deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu
scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Art. 90 Contestarea (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se
adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii
de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa
de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

SECŢIUNEA V
Consiliul elevilor

Art.91. (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al Colegiului Tehnic ”Napoca„ și
reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ și respectă
precizările ROFUIP art.164-176 și ale statutului elevilor OM 4742/10.08.2016

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod
direct.

(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile
unității de învățământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național al elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura
între corpul profesoral și consiliul elevilor.



26

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție
a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului executiv și
Adunării generale a respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură
din veniturile școlii.

Art. 92. Consiliul elevilor are următoarele atribuții:
a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului

adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;
b) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității

de învățământ despre acestea și propunând soluții;
c) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;
d) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;
e) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;
f) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;
g) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;
h) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unității de

învățământ;
i) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în

care posturile sunt vacante; alegerile se vor realiza în conformitate cu precizările statutului elevului, art. 39 -
art. 47;

j) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii.
Art. 93. Întrunirile consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind

prezidat de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.
Art. 94. Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întruniri, iar când din motive

obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul
Consiliului.

Art. 95. Preşedintele consiliului elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea
acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al şcolii toate problemele discutate
în cadrul şedinţelor consiliului.

Art. 96. Toate propunerile avansate de către consiliul elevilor vor fi notate de către secretar, care va
întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia.

Art. 97. Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu
şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

Art. 98. Membrii consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului
instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate
discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză.

Art. 99. Secretarul consiliului va întocmi un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor.
Art. 100. Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a întrunirilor
şi de a aduce la cunoştinţă membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii.

Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală
Art. 101. Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de
corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

SECŢIUNEA V
Activitatea educativă extrașcolară

Art. 102 Activitatea educativă extrașcolară din Colegiul Tehnic Napoca este concepută ca mediu de
dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și
ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor
probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 103. (1) Activitatea educativă extrașcolară din Colegiul Tehnic Napoca se desfășoară în afara
orelor de curs;
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(2) Activitatea educativă extrașcolară din Colegiul Tehnic Napoca se poate desfășura fie în incinta
unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze
sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 104 .(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale,
civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antre - prenoriale, pentru
protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane
tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către
profesorul diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare.

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul împreună cu consiliile elevilor, în urma
unui studiu de impact, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali,
precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.

(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile
stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității
de învățământ.

Art. 105.(1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată,
anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ
este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ
este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.

Art. 106. Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este
parte a evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.

SECŢIUNEA VI
Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situație școlare .

Art. 107. Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
Art. 108.(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivelul de

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real

elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
Art.109. Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrului, iar la

sfârşitul fiecărui semestru se realizează o evaluare finală.
a) Se utilizează instrumente de evaluare care vor respecta criteriile de vârstă, disponibilităţile afective şi

cognitive ale fiecărui elev, precum şi specificul fiecărei discipline: lucrări scrise semestriale, activităţi
practice, preg referate şi proiecte, interviuri, portofolii, probe orale, autoevaluare.

b) Evaluarea se face prin note de la 1 la 10 care se vor comunica elevilor şi se vor trece în documentele
şcolare (catalog, carnet de note).
c) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”,
d) Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la

lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore
de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la
care numărul minim de calificative/note este de două.

e) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat
cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului -
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pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o notă la un număr de 25 de
ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.

f) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin /o notă în plus faţă de numărul de
calificative/note prevăzute la alin.(d), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de regulă, în
ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore.

g) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a
acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

h) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui
scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul
anului şcolar.

i) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie
situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.

j) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la
purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a
reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

k) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi
nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul
în care sunt scutiţi medical.

l) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica
respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul şcolar .. ”, specificând totodată
documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul
personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.

m) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de
educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la
aceste ore se consemnează în catalog.

n) Numarul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie
să fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în planul de învăţământ, cu excepţia
disciplinelor cu o oră pe săptămână la care numărul minim de note este de două.

o) Notele se comunică elevilor şi se trec în documentele şcolare corespunzătoare: catalog, carnet de note,
caiete de înregistrare a calificativelor, foaie de observaţie şi apreciere etc. Elevul sau după caz,
reprezentantul său legal are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se
adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva modalităţile de evaluare şi
rezultatele acestuia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau
reprezentantul său legal se poate adresa directorului Colegiului, care, pentru soluţionarea contestaţiei,
va desemna profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă.

p) Elevii în situaţii de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut,
ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele doua săptămâni ale semestrului.

q) Tezele se susţin începând conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
r) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special

destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea sfârşitului de semestru.
s) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în

prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă.

Art.110. Încheierea situaţiei şcolare
(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/

modulcel puţin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.
(2) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la

una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la

disciplinele/modulele respective.
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru

perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi
internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
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c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de
către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.
(3) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la

revenirea la şcoală. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. precedent se face pe baza notelor
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

(4) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe
semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de
conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una
sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor
amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.

(5) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu,
precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două
discipline de studiu.
(6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de

numărul modulelor nepromovate;
b) elevii care obţin medii sub 5, 00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar,

precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei şcolare, la cel mult două
module.

(7) Examenul de corigenţă constă în probe scrise şi orale. La educaţie fizică se dau numai probe practice.
Examenul de corigenţă la instruirea practică constă în efectuarea unei lucrări practice într-un anumit barem de
timp sau susţinerea ei, oral, în faţa comisiei. Directorul liceului, ca preşedinte al comisiei de examen,
stabileşte prin decizie internă, componenţa comisiei şi datele de desfăşurare.
(8) Examinarea elevilor corigenţi se face de profesorul care a predat elevului obiectul de învăţământ în timpul
anului şcolar; în absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de
specialitate din şcoală, numit de conducerea liceului sau de la alt liceu, numit de inspectoratul şcolar la
solicitarea directorului liceului.
(9) În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeaşi specialitate sau de
specialitate înrudită; fiecare examinator acordă nota sa.
(10) Elevii care nu se prezintă la aceste examene sunt declaraţi repetenţi.
(11) Media la examenul de corigenţă se calculează aritmetic, fără rotunjire. La obiectele la care
examenul constă într-o singură probă (educaţie fizică) nota obţinută are valoare de medie.
(12) La examenele de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin media
5,00.
(13) Media obţinută la examenul de corigenţă constituie media anuală a obiectului respectiv şi intră în
calculul mediei generale anuale.
(14) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri
justificate, o singură dată.
(15) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data
depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
(16) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât cele
care au făcut examinarea.
(17) Elevii care la examenele de corigenţă obţin media sub 5,00 chiar şi la un singur obiect, precum şi cei care
au absentat de la examen, sunt declaraţi repetenţi.
(14) Rezultatul examenului de corigenţă se consemnează în catalogul de examen şi se trece în catalogul
clasei de catre profesorul examinator care a predat la clasa respectiva şi în registrul matricol al clasei
respective de catre secretarul scolii, în termen de cel mult 5 zile de la susţinerea examenului.
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(15) Procesul -verbal împreună cu lucrarea scrisă şi foaia cu însemnările elevului la examenul oral, se
păstrează în arhiva şcolii timp de un an.
(16) În ultima săptămână a fiecărui semestru dirigintele convoacă Consiliul Clasei pentru a stabili nota la
purtare a elevilor, iar în cazul notelor mai mici de 7,00, se discută în Consiliul profesoral al şcolii. Propunerile
bine argumentate de scădere a fiecărei note mai mici de 7,00 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului Profesoral
de către diriginte, prin raport scris.
(17) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la unul sau două obiecte de studiu.
(18) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar obţin la fiecare obiect cel puţin media
anuală 5,00 şi la purtare media anuală minimum 6,00.
(19) Se consideră amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din
următoarele motive:

a) absentează motivat sau sunt scutiţi de frecvenţă de către directorul şcolii pe perioada participării la
festivaluri şi concursuri ori beneficiază de burse de studii recunoscute de MEN.

b) absentează nemotivat sub numărul de absenţe prevăzut pentru exmatriculare.
(20) Sunt declaraţi repetenţi elevii care:

a) au obţinut media anuală sub 5,00  la mai mult de două obiecte de învăţământ;
b) au obţinut media anuală sub 6,00  la purtare;
c) sunt corigenţi sau amânaţi și  nu se prezintă sau nu promovează examenele de corigenţă;

(21) Situaţia şcolară a elevilor amânaţi, corigenţi sau repetenţi se comunică în scris de către diriginte,
părinţilor, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru.
(22) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor, validează şi consemnează în procesul- verbal
situaţia pentru fiecare elev în parte.

CAPITOLUL VI
Părinţii

Art.114. Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai
şcolii.

Art. 115. În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:
a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor

copii;
b) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri:
 au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul şcolii;
 desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ primar.
În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta
şcolii se face conform prevederilor acestui regulament;
d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei

în vigoare, care se organizează şi funcţionează după statut propriu.
e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii
amiabile cu părţile implicate.

Art. 124. Părinţii au următoarele îndatoriri:
a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; părintele, tutorele sau
susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu,
poate fi sancționat de către administrația publică locală în condițiile legii, conform art.173 din
ROPUIP 5079/31.08.2016. şi LEN nr.1/2011.

b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte
evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui cu
nume, dată şi semnătură;



31

c) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de
elev;

d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii;

SECŢIUNEA I
Comitetele de părinţi

Art.116. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educației Naționale nr.1/2011
cu modificările şi completările ulterioare si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de
Invăţamant Preuniversitar.

a) Comitetul de părinţi sprijină şcoala în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi
educare a elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi în carieră, de integrare socială a adolescenţilor.

b) Comitetul de părinţi se alege din doi în doi ani, în cel mult 15 zile de la începutul anului şcolar.
Numărul membrilor comitetului de părinţi se stabileşte de către Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.

c) Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de activitate anual.
d) Asociatia de parinti, poate atrage persoane fizice şi/sau juridice care, prin contribuţie financiară sau

materială să îmbunătăţească condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, a activităţilor
extraşcolare din cercurile existente în școală.

e) Asociatia de părinţi sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale, atât pentru activităţile curriculare, cât şi pentru cele extracurriculare.

f) Sprijină şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.
g) Asociatia de părinţi poate realiza venituri proprii din organizarea în colaborare cu şcoala a unor

manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane
fizice sau juridice.

h) Comitetele de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a părinţilor la
începutul fiecărui an şcolar.

i) La nivelul Comitetului reprezentativ al părinţilor se centralizează toate observaţiile, propunerile
părinţilor făcute lunar în şedinţele cu părinţii la nivelul claselor pentru conducerea şcolii sau alte
instituții cu atribuţii în domeniul educaţiei.

SECŢIUNEA II
Consiliul reprezentativ al părinților

Art.117. Consiliul reprezentativ al părinţilor la nivelul şcolii s-a constituit în Asociaţia Colegiului
Tehnic Napoca cu statut juridic conform legilor în vigoare, care se organizează şi funcţionează în baza unui
regulament propriu, parte componentă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a şcolii.

a) Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea generală a comitetelor de părinţi de la nivelul
claselor, în cadrul căreia se alege Biroul executiv al părinţilor format din preşedinte, vicepreşedinte,
secretar şi 2 membri.

b) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează 1 reprezentant al părinţilor
în Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

c) Consiliul reprezentativ al părinţilor prin hotărârea adunării generale a părinţilor poate decide
susținerea financiară a unor proiecte ale școlii. Plăţile se fac cu aprobarea Consiliului reprezentativ al
părinţilor şi se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe, potrivit normelor financiare.

d) Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile Comitetelor de părinţi se predau unităţii de
învăţământ, respectiv Colegiului Tehnic Napoca din Cluj-Napoca pe bază de proces-verbal, în care se
vor menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în inventarul şcolii,  potrivit reglementărilor în
vigoare.

e) Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează în contul Asociației Napoca, deschis la Banca
Transilvania Cluj-Napoca, cu respectarea operaţiunilor de casă.
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f) Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală
a comitetelor de părinţi, la începutul fiecărui an şcolar, inclusiv un proiect de buget pe anul şcolar în
curs.

g) Toate sponsorizările realizate pentru şcoală se realizează prin intermediul Asociaţiei de părinţi.
h) Angajatii şcolii, părinţii elevilor, rudele, cunoscuţii sau oricare alte persoane care doresc pot să

participe cu  contribuţia de 2% din impozit.
i) Asociaţia poate stabili şi dezvolta legături cu alte organizaţii şi organisme interne sau internaţionale,

persoane fizice sau juridice, care sunt interesate de domeniul educației.
j) Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia locală;

 susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

 promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
 se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor

în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în

muncă a absolvenţilor;
 se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
 are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în

internate şi în cantine;

CAPITOLUL VII
Partenerii educaţionali

Art. 118. (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu
Consiliul de Administraţie şi cu directorul Colegiului Tehnic ”Napoca”, în vederea atingerii obiectivelor
şcolii.

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau
programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală.

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării
şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarrea securităţii elevilor şi a
personalului în perimetrul unităţii.

Art. 119. Colegiul Tehnic ”Napoca”, poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii,
instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau
alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

Art. 120. Colegiul Tehnic ”Napoca”,” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale,
poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii
obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret
cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art. 121. Colegiul Tehnic ”Napoca”, poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi
comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor
şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.
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Art. 122. Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul
parteneriatelor ce se derulează în Colegiul Tehnic ”Napoca”,.

Art. 123. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în
contact cu Colegiul Tehnic ”Napoca”.

CAPITOLUL VIII
Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art. 124. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Colegiul Tehnic ”Napoca”,
şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar.

Art.125. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Colegiului Tehnic ”Napoca” funcționează
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), aleasă prin vot sectre în consiliu profesoral.

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Consiliul de administraţie al şcolii elaborează şi adoptă regulamentul
de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Art. 126. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional

de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi
un plan de îmbunătăţiri.

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se
realizează în conformitate cu prevederile legale.

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii
din Colegiul Tehnic ”Napoca”.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 127. (1) Prezentul Regulament Intern se aplică pe parcursul anului şcolar 2018– 2019.
(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de

revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la
secretariatul şcolii.

Art. 128. (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii
Colegiului Tehnic ”Napoca”, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau
organizaţiile care intră în contact cu Colegiul Tehnic ”Napoca”.

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului
şcolii .

(3) Modificarea lui nu se poate face decât cu aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii, în
conformitate cu schimbările ce pot interveni în legislație sau dacă situațiile intervenite în activitatea instituției
o impun

DIRECTOR,
PROF. MARC MARINELA

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 3.09.2018
Discutat în Consiliul Profesoral din dat de 3.09.2018
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ANEXE

ANEXA 1

REGISTRUL VIZITATORILOR

Numele şi
Legitimat

Ora
Nr. cu BI/CI Ora intrării

prenumele Data părăsirii Scopul vizitei Observaţii
Crt. număr şi în şcoală

vizitatorului şcolii
serie
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Anexa 2

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

I. Date personale
1. Structura anului şcolar;
2. Încadrarea (clase, nr. de ore);
3. Orarul;
4. Fişa postului;
5. Calendarul activităţilor pe anul în curs;
6. Curriculum-Vitae;
7. Raport de autoevaluare.

II.Activitatea la catedră
1. Programele şcolare;
2. Programele pentru disciplinele opţionale propuse;
3. Planificarea materiei (anuală şi pe unităţi de învăţare);
4. Proiecte didactice;
5. Teste de evaluare (teste iniţiale, rezultatele acestora, observaţiile, concluziile, teste

sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau
de an şcolar);

6. Evaluarea  alternativă  (titlurile  proiectelor,  referatelor,  eseurilor  şi  portofoliilor
întocmite de elevi);

7. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat);
8. Catalogul profesorului;
9. Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere (unde este cazul);
10. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ;
11. Fişe cu asistenţe la ore.

III. Performanţe
1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare;
2. Descriptori de performanţă;
3. Subiecte propuse;
4. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri;
5. Planificarea pregătirii suplimentare;
6. Rezultate obţinute.

IV. Proiecte personale
Cuprinde lista cu proiectele profesionale personale propuse pentru o anumită perioadă.

V. Perfecţionare
1. Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de

învăţământ (catedră, consilii profesorale);
2. Activităţi de perfecţionare organizate de CCD;
3. Certificate, diplome, adeverinţe, etc.

VI. Materiale
1. Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MEN, ISJ Cluj, etc.;
2. Materiale de planificare: anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare;
3. Auxiliare curriculare, culegeri;
4. Softuri educaţionale;
5. Site-uri educaţionale;
6. Alte resurse educaţionale
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ANEXA 3
MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
1. Structura anului şcolar;
2. Colectivul de elevi al clasei;
3. Componenţa Consiliului profesoral al clasei;
4. Orarul clasei;
5. Graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
6. Tabele (înscriere elevi, situaţia la sf\rşitul anului şcolar, rechizite, situaţia

manualelor primite/predate, schema orară, etc.);
7. Evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ
1. Analiza SWOT la nivelul clasei;
2. Planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe semestru/anul în curs;
3. Programele şcolare la consiliere şi orientare;
4. Planificările calendaristice la consiliere şi orientare;
5. Fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor.

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
1. Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
2. Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
3. Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale

elevilor;
4. Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii;
5. Fişă de asistenţă la ore;
6. Documente, comunicări, note, adrese, ale MEN, ISJ Cluj (corespondenţa).

IV.COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
1. Proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
2. Activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
3. Premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;
4. Programul semestrial/anual al activităţilor extraşcolare ale clasei.
5. Fișă de monitorizare a activităților extrașcolare
6. Caiet de evidență a activităților nonformale

V.COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
1. Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare

continuă;
2. Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginţi;
3. Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.;
4. Referate, portofolii, etc., individuale susţinute în cadrul comisiei;
5. Publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele

pagini);
6. Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.
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Anexa 4

MOTIVARE

Doamnă/Domnule diriginte,

Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al
elevului...................................................................., din clasa a ................................
Vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ............................
Conform adeverinţei medicale nr. ..........................., vizată de cabinetul medical
şcolar.

Data: Semnatura părintelui:

Doamnă/Domnule diriginte,

Subsemnatul/a.................................................................................., părinte al
elevului...................................................................., din clasa a ................................
Vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ...........................,
efectuate din motive personale / familiale.

Data: Semnatura parintelui:
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