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Titlul I 

Dispoziţii generale 

 

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 

 

Art. 1. – (1) Regulamentul intern al Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva, denumit în 

continuare Regulament, reglementează specific organizarea şi funcţionarea Liceului de Arte 

“Sigismund Toduţă”, în toate spaţiile aflate în administrare, a activităţilor extracurriculare desfăşurate 

în afara şcolii; drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari şi secundari ai învăţământului precum şi 

transportul elevilor şi cadrelor didactice delegate efectuat cu mijloace de transport aparţinând şcolii sau 

contractate.  

 

(2) Regulamentul asigură aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale celorlalte norme legale, ale căror obiect de reglementare îl 

constituie: 

a) raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar (aprobat prin OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare),  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului Preuniversitar de 

Artă (aprobat prin OMECTS Nr. 5569 din 7.10.2011), Statutul elevului (aprobat prin OMENCS nr. 

4.742 din 10.08.2016); 

b) raporturile juridice de muncă: Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24.01.2003 actualizat 

cu Legea 40/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

c) organizarea activităţilor extracurriculare: Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice nr. 3637/12.04.2016 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar 

d) transportul elevilor şi al personalului delegat: O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

OMTI 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, stabilite prin OG 

27/2011 privind transporturile rutiere. 

(3) Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale 

Uniunii Europene, cu Carta Limbilor Minoritare şi Regionale, cu prevederile Constituţiei României, 

precum şi cu prevederile celorlalte acte normative generale şi speciale incidente.  

(4) Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi elevii 

şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub 

incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea Regulamentului constituie abatere şi se 

sancţionează conform prevederilor legale.  

(5) Regulamentul poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul 

fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului vor fi depuse, în scris, cu număr de 

înregistrare, la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar, de către organismele care au 

avizat/aprobat Regulamentul în vigoare precum şi de alte grupuri sau persoane, şi vor fi supuse 

procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament. Propunerile de revizuire pot fi 

făcute, în conformitate cu proceduri stabilite de regulamentul intern al fiecărei unităţi de învăţământ 

preuniversitar 

 

Titlul II 

Organizarea unităţii de învăţământ 

 

Capitolul 1 
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Baza materială 

 

Art. 2. – (1) Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în cinci clădiri şcolare şi patru 

terenuri de sport, acestea aflându-se în municipiul Deva, după cum urmează: 

 

a) în spaţiile şcolare de pe str. C. Porumbescu, nr.1 (două clădiri şi un teren de sport) – 

preşcolari şi elevi din clasele preg. – VIII din judeţul Hunedoara care optează pentru 

cultură generală, circumscripţia şcolară este: 

- B-dul. Decebal (de la intersecţia cu B-dul. Nicolae Kogălniceanu până la Piaţa Arras – partea 

dinspre Casa Judeţeană de Pensii) – blocurile K, J şi A1; 

- Strada Zorilor; 

- B-dul. 22 Decembrie (de la Spitalul Judeţean până la Hotel Deva – ambele părţi) – blocurile 

D1, D2, D3, D4, 26 şi 26A 

- Strada Dragoş Vodă; 

- Strada Ciprian Porumbescu; 

- Strada Liliacului; 

- Strada Carpaţi (partea dinspre strada Liliacului) – blocurile A, B, C, D, E, F, G, H şi H1; 

- Strada Mihai Eminescu (de la intersecţia cu strada Dragoş Vodă până la intersecţia cu strada 

Carpaţi – ambele părţi); 

- Strada Cloşca; 

- Strada Crişan; 

- Strada Iosif Vulcan; 

- Aleea Anemonelor; 

- Aleea Florilor; 

- Strada 1 Mai; 

- Strada Oituz (partea dinspre cartierul Micul Dalas); 

- Strada Granitului; 

- Strada Şurianu; 

- Strada Cascadei; 

b) în spaţiile şcolare de pe str. A. Iancu, nr.21 (o clădire şi un teren de sport) – preşcolari şi 

elevi din clasele preg. – VIII cultură generală din circumscripţia şcolară care cuprinde următoarele 

străzi: 

- Strada Horea (parţial); 

- Strada Progresului; 

- Strada George Enescu; 

- Strada Cuza Vodă; 

- B-dul. IuliuManiu (de la intersecţia cu B-dul. Decebal până la Calea Zarandului); 

- Calea Zarandului (până la clădirea I.T.M.) inclusive blocurile 48 şi 49; 

- Aleea Pescarilor – blocurile E24A şi E24B; 

- B-dul. Decebal (ambele părţi până la intersecţia cu B-dul. Iuliu Maniu), blocurile N, M, P, R, S 

şi A; 

- B-dul. Decebal până la Bank Post (parteadinsprePiaţa Agroalimentară); 

- Aleea Poiana Narciselor; 

- StradaMihai Viteazu; 

- Strada Ion Creangă (partea cu Piaţa Agroalimentară); 

- Strada George Coşbuc; 

- Strada Ion Luca Caragiale (până la intersecţia cu Aleea Independenţei),  blocurile 7, 8, 9 şi R; 

- AleeaIndependenţei; 

- Strada Tribunul Solomon; 
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- Strada Axente Sever; 

- Aleea Parcului; 

- Strada Avram Iancu; 

- Strada Andrei Şaguna; 

- Strada Octavian Goga; 

- Strada Magnoliei; 

- B-dul. 1 Decembrie (de la Parc până la intersecţia cu B-dul. IuliuManiu – partea dinspre 

Colegiul Naţional ,,Decebal”) 

- Comuna Cârjiţi cu satele Cârjiţi, Cozia, Chergheş, Almaşu Sec şi Popeşti; 

 

c) în spaţiile şcolare de pe str. T. Maiorescu, nr. 30 (o clădire şi un teren de sport) – elevi din 

clasele IX – XII muzică, arte plastice şi arhitectură, din judeţul Hunedoara care optează pentru 

învăţământ vocaţional;  

 

d) în spaţiile şcolare de pe str. 16 Februarie (o clădire şi un teren de sport) – preşcolari şi elevi din 

clasele preg. – IV din circumscripţia şcolară care cuprinde următoarele străzi: 

- Strada Horea (parţial); 

- Strada Mercur; 

- Strada Venus; 

- Strada Matei Corvin; 

- Strada Râului; 

- Strada Silviu Dragomir; 

- Strada Luncii; 

- Strada 16 Februarie; 

- Strada Bucegi; 

- Strada Bălata; 

- Strada Plevnei; 

- Strada Griviţei; 

- Strada Primăverii; 

- Strada Dimitrie Cantemir; 

- Strada Cireşilor; 

- Strada Centuria; 

- Strada Barbu Lăutaru; 

- Strada Ioan Slavici; 

- Strada Ion Păun Pincio; 

- Strada Ion Buteanu; 

- Strada Pinului; 

- Strada Stejarului;  

- Strada Valeriu Branişte; 

- Strada Piaţa Cetăţii; 

- Strada Alexandru Vlahuţă; 

- Strada Tudor Vladimirescu; 

- Strada Mureşului; 

- Strada Griviţei; 

- Strada Constantin Brâncuşi; 

- Strada Nicolae Grigorescu; 

- Strada Munteniei (până la intersecţia cu strada Hărăului) 

- Strada Hărăului (partea dinspre strada Nicolae Grigorescu); 
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(2) Activităţile extracurriculare care se desfăşoară în afara spaţiilor şcolare se realizează 

respectând normele specifice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Hunedoara. 

 

(3) Pentru transportul elevilor de la domiciliu până la unitatea şcolară de pe str. 16 Februarie şi 

retur se foloseşte un microbuz şcolar aflat în dotarea şcolii. 

 

 

Capitolul 2 

Organizarea programului şcolar 

 

Art. 3. – (1) Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva este o unitate de învăţământ cu program 

integrat de artă, la care cursurile sunt organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă de zi, cu program 

de dimineaţă (8 – 14) şi după-masă (14 – 20). 

 

(2) Programul de după-masă este organizat pentru cursurile de la specializarea muzică 

şi 

pentru derularea programului ŞDŞ. 

 

Art. 4. – (1) Durata orelor de curs şi a pauzelor este după cum urmează: 

 

a) În spaţiul şcolar de pe str. 16 Februarie, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 

minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. La clasa 

pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 de minute, restul de timp 

fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative. 

 

b) În spaţiile şcolare de la adresele: str. C. Porumbescu, nr. 1 şi str. A. Iancu, nr. 21: 

- La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, 

restul de timp până la 50 de minute fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative. Pauzele sunt de 10 

minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. 

- La clasele a II-a – a IV-a ora de curs este de 50 de minute, din care ultimele 5 minute sunt alocate 

activităţilor complementare, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, 

după cea de-a doua oră de curs. 

- La clasele a V-a – a XII-a ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră 

şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. 

 

c) În spaţiul şcolar de la adresa: str. T. Maiorescu, nr. 30, ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauză de 10 minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a treia oră de curs. 

 

(2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie. 

 

(3) Orarele profesorilor şi ale elevilor se întocmesc de către o comisie stabilită de către 

consiliul de administraţie al şcolii. 

 

Capitolul 3 

Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei, discriminării şi încălcării demnităţii umane în mediul şcolar 

 

Art. 5. – (1) Reguli pentru elevi privind întărirea ordinii, disciplinei, în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar: 
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a) În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind 

normele generale de protecţia muncii şi prevederile prezentului regulament; 

b) Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat la portar sau la profesorul se serviciu, aceştia aşteptând în holul central persoana căutată; 

c) În timpul orelor de curs uşa de intrare în şcoală a elevilor se încuie, nemaifiind permis 

accesul în şcoală al elevilor întârziaţi; 

d) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală; 

e) Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare şi la 

instruirea practică; 

f) Este interzis fumatul în şcoală şi în curtea şcolii. Persoanele care vor fi găsite fumând vor fi 

sancţionate, conform legilor în vigoare; 

g) Este interzis consumul de băuturi alcoolice în incinta şcolii; 

h) Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive; 

i) Pentru tulburarea liniştii şcolii elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului Regulament; 

j) În cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al şcolii, 

elevul are obligaţia să anunţe dirigintele sau conducerea şcolii; 

k) Accesul elevilor în şcoală se permite numai cu ţinută decentă, adaptată la specificul orelor 

din program (ore de teorie, educaţie fizică sau instruire practică) şi cu însemnele şi ţinuta şcolară 

stabilită de comun acord cu Comitetul reprezentativ al părinţilor; 

l) Se interzice folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau 

video, reportofon etc.) în incinta şcolii fără avizul unei persoane autorizate de conducerea liceului; 

m) Se interzice folosirea telefonului mobil în timpul orelor, iar în cazul în care elevul va face 

acest lucru, telefonul va fi reţinut de către cadrul didactic, predat dirigintelui sau unuia dintre directori 

şi putând fi recuperat doar de unul dintre părinţii elevului; 

n) Dacă starea de sănătate a elevului se deteriorează în incinta şcolii, acesta are obligaţia să 

anunţe imediat personalul şcolii; 

o) La începutul anului şcolar elevii au obligaţia să prezinte adeverinţe medicale de sănătate care 

să precizeze că este apt pentru orele de educaţie fizică şi de instruire practică. După caz, pentru orele 

de educaţie fizică se pot prezenta scutiri medicale; 

p) Elevii care absentează din motive de sănătate, vor depune la învăţătorul sau dirigintele clasei 

adeverinţele medicale în termen de 7 zile calendaristice de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate 

şi vizate de medicul şcolii; 

q) Pentru supravegherea disciplinei în şcoală, se asigură zilnic, pe cele două schimburi, serviciu 

pe şcoală, de către profesori şi elevi, conform planificării întocmite de comisia serviciului pe şcoală; 

r) Circulaţia elevilor pe intrarea principală a şcolii sau pe scările pentru cadre didactice este 

strict interzisă; 

s) Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă 

t) Staţionarea părinţilor pe holurile şcolii este interzisă, aceştia putând aştepta ieşirea copiilor 

de la cursuri, în curtea şcolii. 

 

(2) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii: 

a) În cadrul şcolii relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi: 

angajator, salariaţi şi elevi; 

b) Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, 

origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

sindicală este interzisă. 

 

Capitolul 4 

Accesul în şcoală 

 

Art. 6. – (1) Accesul angajaţilor şi elevilor în unitatea de învăţământ se realizează pe bază de 

cartele magnetice cu cod unic, după cum urmează: 
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a) Accesul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se face pe la intrarea principală; 

b) Accesul elevilor se face pe la intrarea din curtea şcolii; 

 

(2) Accesul vizitatorilor se face pe la intrarea principală, pe baza unui act de identitate  

consemnat într-un registru pentru evidenţă.Este interzisă intrarea în clase, în timpul orelor. Vizitatorii 

vor primi ecusoane, conform procedurii privind asigurarea securităţii. 

   

Accesul in unitate conform procedurii 

- 1. Porţile de acces în obiectiv, sunt deschise de la ora 7,00 – 8,00 şi de la ora 12,00 – 14,00 fiind 

supravegheate de catre profesorul de serviciu din curtea liceului.. 

- La intrarea în unitate, elevii trebuie să aibă asupra lor Carnetele de elev şi ecusonul. Aceste 

elemente vor fi verificate prin sondaj de către profesorul de serviciu sau de personalul de pază. 

- Între orele 8,00 – 12,00 şi după ora 14,00 acesul persoanelor (elevi întârziaţi, alte persoane care 

doresc să meargă la diferite servicii din unitate), se face pe uşa de la intrarea principală în clădirea 

liceului doar după ce au aprobarea profesorului de serviciu sau a unei persoane autorizate ( 

director, director adjunct,administrator (şef serviciu pază) , diriginte). Persoana autorizată 

semnează în Registrul de evidenţa că aprobă intrarea persoanei respective în unitatea şcolară.  

-    Personalul de paza sau elevul de serviciu de la intrarea principala in cladiri, au obligatia de a 

legitima toate persoanele straine si a  le inregistra in Registrul de evidenţa intrarilor şi ieşirilor 

persoanelor străine.Prin persoana straina, se intelege orice persoana care nu lucreaza in unitate sau 

elev care nu invata in unitatea noastra de invatamant. 

-  2. Uşile de acces în obiectiv sunt prevăzute cu sistem de control acces pe bază de cartele electro-

magnetice. Toti elevii şi angajaţii unităţii posedă cartele electro-magnetice personalizate. 

Responsabilitatea asigurării cartelelor electro-magnetice pentru elevi, revine profesorilor diriginţi 

şi conducerii unităţii. 

-    Între orele 7,00-8,00 elevii au acces pe intrarea elevilor din curtea interioară.  

-    La începerea orelor, însoţitorii elevilor (pārinţi,bunici, etc.) îi conduc pe elevi pânā la intrarea în 

clādirea şcolii dupa care pārasesc perimetrul unitāţii. 

-    La terminarea orelor, profesorii de la grădiniţă şi învăţământul primar,  conduc elevii pânā la 

ieşirea din cladire,  unde elevii sunt aşteptaţi de catre apartinatori (pārinţi, bunici, etc.) Profesorii 

de la gradinita si invatamantul primar, isi asuma responsabilitatea daca permit ca elevii care nu 

sunt preluati de apartinatori, sunt lasati sa paraseasca singuri perimetrul unitatii.   

- În pauze, sistemul de blocare al uşilor spre curtea interioară va fi anulat de catre personalul de 

pază, pentru a permite iesirea şi intrarea elevilor fără a folosi cartelele. 

-    După ora 14,00, portile de acces in perimetrul unitatii si uşile dinspre curtea interioară se vor 

încuia de catre personalul de pază iar accesul profesorilor şi elevilor în obiectiv, se va face numai 

pe intrarea principală din unitate, pe baza carnetelor de elev şi în conformitate cu orarul pus la 

dispoziţia personalului de pază de către Conducerea unităţii. 

-     Elevii claselor primare (care vin cu însoţitori) şi care au ore de instrument după ora 14,00 vor fi 

preluaţi de la însoţitori, de către profesorii de instrument , la intrarea principală în unitate iar la 

sfârsitul orei vor fi predaţi însoţitorilor în acelaşi loc. 
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- Elevii de liceu care studiaza la locatia ,,C” (fostul Traian} , se supun acelorasi reguli cu exceptia 

folosirii cartelelor de acces in unitate unde nu exista acest sistem. 

- 3. Uşile la sălile de clasă trebuie încuiate de către elevul de serviciu pe clasă atunci când nu sunt 

elevi în clasă (ore de sport, deplasări colective pentru diverse activităti, încheierea orelor de curs, 

etc.). Responsabilitatea organizării serviciului pe clasă revine profesorului diriginte. 

- 4. Responsabilitatea organizarii profesorilor pentru a asigura serviciul pe scoala si pe etaje, revine 

conducerii unitatii care verifica si raspunde de neandeplinirea sarcinilor de catre profesori. 

 

 

Capitolul 5 

Serviciul pe şcoală/pe clasă 

 

Art. 7. – (1) Serviciul pe şcoală se realizează de către profesori şi elevi din clasele VII – XI 

conform planificării întocmite de către Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe 

şcoală. 

 

(2) Programul zilnic al serviciului pe şcoală se corelează cu programul elevilor: pentru 

programul de dimineaţă, între 7.30-14.00, iar pentru programul de după-masă, între 14.00 – 20.00. 

 

(3) În cazul programului de dimineaţă, serviciul pe şcoală se realizează, în fiecare din 

următoarele locuri:  

- la cataloage/intrarea principală în şcoală, la fiecare etaj şi în curtea şcolii;  

- în cazul programului de după-masă, serviciul pe şcoală se realizează la cataloage/intrarea 

principală în şcoală. 

 

(4) Atribuţiile profesorilor de serviciu sunt: 

- Asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi controlând 

activitatea din şcoală; 

- Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi director; 

- La intrarea elevilor în şcoală (orele 7.30 - 8.00 şi 13.30 – 14.00) verifică dacă elevii au o 

ţinută corespunzătoare; 

- Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea 

elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor la fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul 

pentru a se lua măsurile corespunzătoare); 

- Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor; 

- Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele 

de curs; să nu rămână elevi în sălile de clasă când aceştia au laborator sau educaţie fizică; 

- Înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, 

descoperă cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare; 

- După terminarea orelor de curs, verifică împreună cu profesorul de serviciu din schimbul 

celălalt, păstrarea curăţeniei şi modul în care se desfăşoară părăsirea şcolii şi sălilor de clasă; 

- Va consemna în registrul de procese verbale eventualele stricăciuni (referitor la bănci, 

întrerupătoare, geamuri etc.) şi profesorii absenţi de la ore; 

- Veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară; 

- În timpul programului va informa directorul  despre toate problemele care perturba procesul 

de învăţământ ; 

- La terminarea programului întocmeşte procesul-verbal, încuie cataloagele şi predă cheia 

serviciului Secretariat. 

Art. 8. (1) La nivelul fiecărei clădiri cu clase I – VIII, I – XII sau IX – XII se va efectua 

serviciul pe şcoală de către un elev din clasele VII – VIII (în clădirea de pe strada C. Porumbescu  şi în 

clădirea de pe strada A. Iancu) şi IX – XI (în clădirea de pe strada T. Maiorescu). 

(2) Serviciul pe şcoală se efectuează zilnic între orele 7,30 – 14,30, după o planificare  
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întocmită de către diriginţii claselor din care provin elevii care desfăşoară serviciul pe şcoală. 

(3) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii: 

- respectă indicaţiile profesorului de serviciu; 

- salută politicos persoanele care intră în şcoală şi le îndrumă către sălile unde doresc să ajungă; 

- sprijină personalul de pază în activitatea de legitimare şi înregistrare a datelor persoanelor 

vizitatoare; 

- în cazul în care observă incidente, le semnalează profesorului de serviciu sau personalului de 

pază; 

- să aibă o ţinută decentă şi să poarte un ecuson special; 

- nu permite accesul elevilor în spaţiile destinate exclusiv personalului şcolii; 

- sună conform programului zilnic.  

 

Art. 9. (1) La nivelul fiecărei clase învăţătorul/dirigintele organizează serviciul pe clasă al 

elevilor. 

(2) Sarcinile elevului de serviciu pe clasă sunt: 

- Se prezintă la şcoală la ora 7,30; 

- Aeriseşte sala de clasă; 

- Şterge tabla şi pregateşte cretă pentru orele de curs; 

- Închide sala de clasă în timpul orelor de educaţie fizică; 

- Informează profesorul diriginte despre orice incident ivit în colectivul clasei; 

- La terminarea orelor, închide sala de clasă. 

 

Capitolul 6 

Comisii şi colective de lucru 

 

Art. 9. – (1) Comisiile şi colectivele de lucru care funcţionează în şcoală sunt: 

1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, formată din: 

- Director – asigură conducerea operativă; 

- Membri: -3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit 

responsabil comisie; 

- 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

- 1 reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

- 1 reprezentant al Consiliului elevilor; 

- 1 reprezentant al Comunităţii locale. 

 

Reprezentanţii corpului profesoral sunt selectaţi după următoarele criterii: 

- Bine pregătiţi profesional; 

- Cu rezultate obţinute de către elevi, prin care au sporit prestigiul şcolii; 

- Deschişi schimbărilor, flexibili, receptivi la nou; 

- Adepţi ai muncii de calitate; 

- Preocupaţi pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; 

- Buni organizatori; 

- Firi neconflictuale; 

- Ataşaţi de copii, comunicativi, empatici. 

 

Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

- Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească; 

- Depunerea unei cereri; 

- Prezentarea candidaţilor în Consiliul profesoral; 

- Prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe un 

anumit domeniu; 

- Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice. 

 

Comisia are următoarele atribuţii: 

- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, conform 
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criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară; 

- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

- cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii. 

 

2) Comisia pentru curriculum 

a) Subcomisia de încadrare: 

- Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor; 

- Asigură completarea corectă a fişei de vacantare, respectiv încadrare; 

 

b) Subcomisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii: 

- Elaborează pachetele opţionale pentru CDŞ; 

- Definitivează lista disciplinelor CDŞ pe clase şi opţiuni; 

- Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii. 

 

c) Subcomisia pentru alegerea manualelor alternative 

- Verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista manualelor 

aprobate; 

- Informează în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative; 

- Centralizează necesarul de manuale gratuite; 

- Stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite. 

 

3) Comisia pentru proiecte şi programe educative – este condusă de consilierul educativ 

- Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale; 

- Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc. 

- Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor, Consiliul 

reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 

- Informează cadrele didactice privind oportunităţile de finanţare a proiectelor cu finanţare 

europeană; 

- Stabileşte colaborări şi parteneriate cu instituţii similare din ţară sau străinătate; 

- Asigură păstrarea legăturilor culturale şi a schimburilor de experienţă cu şcoli europene; 

- Elaborează proiecte pentru atragere de fonduri extrabugetare 

 

4) Comisia dirigiţi 

- Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 

activităţi extraşcolare; 

- Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia; 

- Diversifică modalităţile de colaborare cu familia; 

- Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor; 

- Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 

curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare – Descriptori de performanţă); 

- Consultarea părinţilor la stabilirea Curriculumului la Decizia Şcolii, alcătuirea schemelor 

orare ale clasei şi programul şcolar al elevilor; 

- Activarea asociativă a părinţilor prin intermediul Comitetului de Părinţi pentru sprijinirea 

şcolii în activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei acestora, în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- Lecţii deschise pentru părinţi, serbări aniversare, activităţi sportive; 

- Corespondenţa cu părinţii; 

- Lectorate cu părinţii; 

- Activitatea cu Comitetul de Părinţi; 

- Reuniuni comune cu elevi şi părinţi. 

 

a) Subcomisia pentru consiliere şi orientare profesională 

- Colaborează cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor; 

- Asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare; 
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- Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor; 

- Asigură consiliere în alegerea carierei; 

- Asigură consiliere pentru elevii performanţi; 

- Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar. 

 

5) Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

- Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, 

sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de MEN; 

- Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare. 

 

6) Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare: 

- Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

- Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

- Elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

- Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

- Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor; 

- Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

- Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a 

competenţelor profesionale şi de bacalaureat; 

- Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.). 

 

7) Comisia pentru verificarea cataloagelor şi a ritmicităţii notării 

notare ritmică a elevilor: 

- Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării,  

- Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea 

elevilor; 

- Urmăresc diversificarea metodelor de evaluare; 

- Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de cadrele didactice; 

 

8) Comisia pentru frecvenţă , combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

- Informează lunar conducerea privind situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de profesorii 

diriginţi; 

- Colaborează cu profesorii diriginţi în rezolvarea problemelor de absenteism 

- Gaseşte soluţii pentru creşterea frecvenţei elevilor cu probleme de absenteism sau abandon şcolar 

 

9) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar: 

- Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul 

operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei; 

- Intervine în cazul conflictelor dintre elevi; 

- Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor 

pentru sancţionare conform prezentului regulament; 

- Propune Consiliului Profesoral sancţiunile. 

 

Comisia este formată din: 

- 1 Director; 

- 1 Director adjunct; 

- Coordonatorul de proiecte şi programe educative/responsabilul comisiei diriginţilor; 

- 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral; 

- 2 reprezentanţi ai Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

- 2 reprezentanţi ai Consiliului elevilor; 

- 1 reprezentant al autorităţii publice locale; 

Observator: Liderul sindicatului reprezentativ al unităţii. 
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10) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă: 

- Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională; 

- Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile 

curriculumului national; 

- Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii 

elevilor; 

- Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului; 

- Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISJ şi CCD privind perfecţionarea; 

- Asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice moderne. 

 

11) Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală: 

- Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru; 

- Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul 

activităţii şcolare a elevilor; 

- Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 

- Programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa pe 

toată perioada de activitate şcolară. 

 

12) Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă: 

- Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii; 

- Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă; 

- Urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii. 

 

13) Comisia pentru situaţii de urgenţă: 

- Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare în situaţii 

de urgenţă; 

- Coordonează măsurile măsurile de apărare în situaţii de urgenţă; 

- Urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personal a măsurile de apărare în situaţii de 

urgenţă. 

 

14) Comisia de cercetare disciplinară 

- Cercetează presupusele abateri disciplinare ale personalului, întocmeşte raportul conformLegii 

educaţiei naţionale şi a Codului muncii pe care îl prezintă în Consiliul profesoral(pentru cadrele 

didactice), respectiv în Consiliul de administraţie (pentru personalul nedidactic). 

 

15) Comisia acordare a burselor şi a altor ajutoare ocazionale: 

- Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme de sprijin, 

asigurând respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

16) Comisia pentru control managerial intern 

17) Comisia de gestionare SIIIR 

18) Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ 

19) Comisia pentru siguranţa în mediul şcolar 

20) Comisia pentru management artistic – consiliul artistic 

21) Comisia pentru prevenirea comportamentelor de risc: plante etnobotanice, droguri, alcool 

22) Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 
 

(2) La solicitarea MEN, ISJ, autorităţilor locale, a partenerilor instituţionali sau pentru 

rezolvarea unor probleme specifice se pot înfiinţa şi alte comisii sau subcomisii, prin hotărârea 

Consiliului de administraţie al şcolii. 
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Capitolul 7 

Formaţiunile de studiu 

 

Art. 10. –  (1) În Liceul de Arte “Sigismund Toduţă” Deva formaţiunile de studiu sunt 

constituite individual, în grupe şi clase.  

(2) În spaţiul şcolar de pe str. 16 Februarie se desfăşoară şi activitate de învăţământ în regim 

simultan.  

(3) La clasele cu specializare muzică se desfăşoară şi activităţi de specialitate în regim 

individual. 

Capitolul 8 

Egalitatea de tratament 

 

Art. 1. – 1) În cadrul relaţiilor de muncă, al activităţilor curriculare de predare-evaluare şi 

extracurriculare, precum şi al transportului elevilor funcţionează principiul egalităţii de tratament. 

 

2) Orice favorizare şi discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, un elev sau un 

părinte/reprezentant legal al elevului, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, 

situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 

 

            Art. 2. – 1) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie 

sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop 

sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 

prevăzute în legislaţia educaţiei şi a muncii. 

 

2) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 

decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

 

3) Constituie favorizare tratamentul preferenţial, subiectiv, în ceea ce priveşte accesul la 

educaţie al elevilor şi evaluarea lor, întemeiat pe criterii prevăzute la alin. (2).  

 

          Art. 3. – (1) Orice salariat al şcolii, care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de muncă 

adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 

respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

 

                        (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală 

pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, 

precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 

 

          Art. 4. – (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

                   a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

                   b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

            c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

            d) stabilirea remuneraţiei; 

            e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

            f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

            g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

            h) promovarea profesională; 

            i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

            j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
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            k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

           (2) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajaţii şcolii a unor practici care 

favorizează sau dezavantajează persoanele de un anumit sex, în activităţile şcolare sau extraşcolare, 

referitoare la: 

          a) participarea la activităţile organizate; 

          b) solicitările sau repartizarea sarcinilor în cadrul activităţilor de învăţare; 

          c) evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 

       Art. 5. – (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă/învăţare 

este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

                     (2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact 

fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţi 

compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă/învăţare. 

                    (3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire 

sexuală, având ca scop: 

                    a) de a crea la locul de muncă/învăţare o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de 

descurajare pentru persoana afectată; 

                    b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate, a elevilor sau a 

părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia 

sau veniturile de orice natură, accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, participarea la 

activităţile de învăţare, rezultatele evaluării, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament 

nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

                   (4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii 

pentru încălcarea acestora. 

                    (5) Conducerea şcolii nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face 

public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este 

ofensatorul, că angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi sau a beneficiarilor 

educaţiei, prin orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi 

disciplinar. 

 

              Art. 6. – (1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere 

în scris, care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 

                             (2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, 

va conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va 

aplica măsuri disciplinare. 

                             (3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 

                             (4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva 

reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate 

acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

                             (5) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune, fiind pedepsită conform Codului 

penal. 

 

          Art. 7. – (1) Faptele de discriminare dovedite vor fi sancţionate conform Legii educaţiei 

naţionale astfel: 

               a) observaţie scrisă pentru tăinuirea faptelor de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală) 

cunoscute şi, ulterior dovedite, de către angajaţii şcolii, în calitate de terţi; 

               b) avertisment pentru săvârşirea de fapte de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală) care s-au 

oprit în momentul refuzului victimei de a accepta un comportament nedorit;  

              c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni pentru fapte de discriminare 

(inclusiv hărţuire sexuală) care s-au oprit în momentul refuzului victimei de a accepta un 

comportament nedorit şi care s-au desfăşurat în circumstanţe agravante care nu au afectat victima, 

necumulat, din punct de vedere psihic, material, profesional sau al performanţelor şcolare;  
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              d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii 

de conducere, de îndrumare şi de control pentru fapte de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală) care 

s-au oprit în momentul refuzului victimei de a accepta un comportament nedorit şi care s-au desfăşurat 

în circumstanţe agravante care nu au afectat victima, cumulat, din punct de vedere psihic, material, 

profesional sau al performanţelor şcolare;  

            e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru fapte de discriminare 

(inclusiv hărţuire sexuală)  care nu s-au oprit în momentul refuzului victimei de a accepta un 

comportament nedorit şi care s-au desfăşurat în circumstanţe agravante. 

            (2) Se consideră circumstanţe agravante: 

              a) afectarea victimei din punct de vedere psihic, material, profesional sau al performanţelor 

şcolare; 

             b) săvârşirea faptelor de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală) asupra elevilor; 

             c) săvârşirea repetată a faptelor de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală), atât în timp, cât şi 

ca număr de victime; 

            d) beneficiul comportamentului nedorit din partea victimei; 

            e) asocierea în vederea săvârşirii faptelor de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală); 

            f) afectarea imaginii şcolii sau a categoriei profesionale din care face parte agresorul; 

            g) existenţa victimelor indirecte ale faptelor de discriminare (inclusiv hărţuire sexuală). 

            3) Pentru personalul nedidactic se vor aplica, corespunzător, sancţiunile prevăzute de Codul 

muncii. 

            Art. 8. – (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de 

muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului 

intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

                          (2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea 

demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor 

individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în 

completarea celor prevăzute de lege. 

 

Titlul III 

Managementul unităţilor de învăţământ 

 

Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

Art. 11. – (1) Managementul Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva este asigurat în conformitate 

cu prevederile legale.  

     (2) Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de doi  

directori adjuncţi.  

     (3) Reprezentarea intereselor Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva în raporturile cu 

alte persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice se realizează de către director sau o 

persoană cu statut de salariat al unităţii, împuternicită de consiliul de administraţie în acest sens. 

 

Capitolul 2 

Consiliul de administraţie 

 

Art. 12. – (1) Consiliul de administraţie al Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva este 

format din: directorul şcolii, doi directori adjuncţi ai şcolii, trei cadre didactice titulare desemnate de 

către consiliul profesoral, un reprezentant al primarului, trei reprezentanţi ai consiliului local, doi 

reprezentanţi ai părinţilor, un reprezentant al elevilor la care se adaugă, cu statut de observator, liderul 

de sindicat.  

(2) Preşedintele de şedinţă al consiliului de administraţie este directorul unităţii de 

învăţământ 

 

Art. 13. – (1) Şedinţele ordinare ale consiliului de administraţie au loc lunar, conform unui 

grafic aprobat în prima şedinţă a consiliului din anul şcolar. 
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(2) Şedinţele extraordinare pot avea loc la solicitarea directorului sau a cel puţin 2/3 din  

membrii consiliului de administraţie.  

(3) În cazul solicitării a cel puţin 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie, aceştia  

trebuie să depună o cerere la secretariatul şcolii, adresată directorului, în care să motiveze necesitatea 

întrunirii consiliului de administraţie. 

 

Art. 14. – (1) Convocarea membrilor pentru participarea la şedinţele ordinare sau extraordinare 

ale consiliului de administraţie se face de către directorul şcolii sau, în cazul absenţei acestuia, de către 

unul dintre directorii adjuncţi. 

(2) La solicitarea a cel puţin 2/3 din membrii consiliului de administraţie, directorul  

şcolii are obligaţia de a organiza şedinţa consiliului de administraţie, în cel mult 7 zile de la 

înregistrarea solicitării scrise. 

(3) Convocarea membrilor consiliului de administraţie în vederea unei şedinţe se facecu 

cel puţin o zi lucrătoare înainte de data la care este programată şedinţa. 

 

Art. 15. Membrii consiliului de administraţie pot fi înlocuiţi cu alte persoane, dacă absentează 

nemotivat de la cel puţin 3 şedinţe ale consiliului de administraţie, pe parcursul unui an şcolar. 

 

Capitolul 3 

Directorul şi directorii adjuncţi 

 

Art. 16. – (1) Conducerea executivă a Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva este 

exercitată de către un director, secondat de doi directori adjuncţi, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, precum şi cu 

alte reglementări legale.  

 

Art. 17. – (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul îşi poate delega parţial 

responsabilitatea, dar fără a putea renunţa total la aceasta, către directorii adjuncţi şi/sau către alte 

cadre didactice ale şcolii, în ceea ce priveşte:  

a) reprezentarea legală a unităţii de învăţământ şi realizarea conducerii executive a acesteia; 

b) organizarea şi monitorizarea activităţii educaţionale;  

c) responsabilitatea aplicării legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;  

d) asigurarea managementului strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi 

elevilor;  

e) asigurarea managementul operaţional al unităţii de învăţământ;  

f) corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ preuniversitar cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local;  

g) coordonarea procesului de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ preuniversitar;  

h) asigurarea aplicării şi respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă;  

i) semnarea de parteneriate cu agenţii economici;  

j) acoperirea programului de audienţe al directorului de către unul dintre directorii adjuncţi sau 

între directorii adjuncţi, în situaţii motivate; 

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul şcolii îşi poate delega parţial 

responsabilitatea, dar fără a putea renunţa total la aceasta, către directorii adjuncţi şi/sau către alţi 

angajaţi ai şcolii, în ceea ce priveşte:  

a) atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

b) realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ 

preuniversitar.  

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul şcolii are următoarele atribuţii: 

a) Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 
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b) Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 

şi din contractele individuale de muncă; 

d) Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

e) Să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele acestora; 

f) Să dispună plata tuturor contribuţiilor şi impozitelor aflate în sarcina angajatorului, precum şi să 

reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

g) Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

h) Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

i) Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

j) Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

k) Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii 

l) Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 

m) Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

n) Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

(4) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul şcolii îşi poate delega parţial 

responsabilitatea, dar fără a putea renunţa total la aceasta, către directorii adjuncţi şi/sau către alte 

cadre didactice ale şcolii, în ceea ce priveşte:  

a) întocmirea, conform legii, a fişelor posturilor pentru personalul din subordine; evaluarea 

periodică, formarea şi motivarea personalului didactic şi nedidactic din unitate 

b) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute actele normative elaborate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale.  

(5) Alte atribuţii ale directorului în care poate delega responsabilitatea către directorii adjuncţi 

sau alţi angajaţi ai şcolii, fără a renunţa total la aceasta:  

a) coordonarea activităţii de elaborare a ofertei educaţionale a şcolii;  

b) coordonarea colectării datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori, transmiterea 

lor către inspectoratul şcolar judeţean şi introducerea datelor în Baza de Date Naţională a Educaţiei;  

c) coordonarea efectuării anuale a recensământului copiilor din circumscripţia şcolară;  

d) stabilirea componenţei catedrelor/comisiilor şi a celorlalte comisii din cadrul unităţii, cu 

avizul consiliului de administraţie;  

e) coordonarea comisiei de întocmire a orarului;  

f) elaborarea instrumentelor interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitate;  

g) asigurarea, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 

învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  

h) controlul, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, a calităţii 

procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin asistenţă la ore şi prin participări la 

diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;  

i) monitorizarea activităţii de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 

administrativ/nedidactic;  

j) monitorizarea activităţii cadrelor didactice debutante şi sprijinirea integrării acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ;  

 

Art. 18. – (1) Directorul şi directorii adjuncţi asigură un program de audienţe de cel puţin două 

ore pe zi, în cel puţin două dintre clădirile şcolii pe parcursul unei săptămâni. 

(2) Programul de audienţe se stabileşte în prima şedinţă a consiliului de administraţie din anul 

şcolar şi se afişează la loc vizibil în fiecare clădire aflată în administrarea şcolii, precizându-se zilele 

săptămânii, intervalul orar, locul, funcţia şi numele directorului care acordă audienţa. 

(3) Directorul şcolii acordă audienţelor cel puţin două ore săptămânal. 

 

Art. 19. – Directorii adjuncţi exercită, prin delegare de competenţe, toate atribuţiile 

directorului, în lipsa acestuia. 
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Capitolul 4 

Relaţia cu publicul şi activitatea de secretariat 

 

Art. 1. – Activitatea de secretariat se desfăşoară în birourile aflate în clădirile şcolii de la 

adresele: str. C. Porumbescu, nr. 1 şi A. Iancu, nr. 21. 

 

Art. 2. – Programul de relaţii cu publicul se stabileşte de către consiliul de administraţie al 

şcolii şi se afişează pe uşile birourilor de secretariat. 

Titlul IV 

Personalul unităţii de învăţământ 

 

Capitolul 1. 

Dispoziţii generale 

 

Art. 20. (1) Personalul angajat al Liceului de Arte “Sigismund Toduţă”  Deva trebuie să aibă o 

ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie 

decentă şi un comportament responsabil, care să nu afecteze imaginea şcolii în comunitate.  

 

(2) Sunt interzise personalului şcolii acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia, aplicarea de pedepse corporale, agresiunile 

verbale, fizice sau emoţionale.  

 

(3) Personalul şcolii are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, atât în incinta unităţii de 

învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar, cât şi în alte locuri de desfăşurare a 

activităţilor extracurriculare, inclusiv pe parcursul deplasării cu mijloace de transport.  

 

(4) Personalul şcolii are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură 

cu orice încălcări ale drepturilor copilului, inclusiv în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului. 

 

Art. 21. – (1) Salariatul are, în principal următoarele drepturi: 

a) Dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) Dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) Dreptul la 3 zile libere plătite pe an în afara sărbătorilor legale; 

e) Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

f) Dreptul la demnitate în muncă; 

g) Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

h) Dreptul de acces la formarea profesională; 

i) Dreptul la informare şi consultare; 

j) Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

k) Dreptul la protecţie în caz de concediere; 

l) Dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

m) Dreptul de a participa la acţiuni colective; 

n) Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

 

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b) Obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

d) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiilor de serviciu; 

e) Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu 

munca sa; 
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f) Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

g) Obligaţia de a păstra bunurile (mobilier, aparatură, instrumente etc.). 

 

Art. 22. – Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia: 

a) Să respecte programul de lucru; 

b) Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c) Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu; 

d) Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu pentru 

lucrări în interes personal; 

e) În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca 

până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical; 

f) Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate întâi de 

responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. Absenţa de la serviciu fără cerere de 

învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată; 

g) Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit sub 

influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a efectuat 

controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare; 

h) În schimbul de noapte, personalul are obligaţia să asigure corespunzător paza unităţii. În cazul în 

care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se constată pe loc, prin 

proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de 

Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare. 

Capitolul 2 

Personalul didactic 

Art. 23. – (1) Personalul didactic de predare al şcolii este format din educatoare/profesori 

pentru învăţământul preşcolar, învăţători/profesori pentru învăţământul primar, profesor şi profesor 

corepetitor; 

     (2) Personalul didactic auxiliar al şcolii este format din: bibliotecar, informatician, 

laborant, corepetitor, secretari, administratori financiari şi administrator de patrimoniu; 

 

Capitolul 3 

Personalul nedidactic (administrativ) 

Art. 24. – (1) Personalul nedidactic (administrativ) al şcolii îşi desfăşoară activitatea în baza 

Legii nr. 53/2003 (Codul muncii) 

    (2) Activitatea personalului nedidactic de întreţinere şi curăţenie este coordonată de 

administratorul de patrimoniu.  

                             (3) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administratorul de 

patrimoniu potrivit nevoilor unităţii şi se aprobă de către director sau directorul adjunct.  

                            (4) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 

schimbarea acestor sectoare.  

                           (5) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activităţi decât cele necesare unităţii.  

               (6) Administratorul de patrimoniu realizează evaluarea periodică a elementelor bazei 

materiale din cadrul unității de învățământ, în vederea asigurării securității elevilor.  

 

Capitolul 4 

Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile 
Art. 25. – (1) Se consideră abateri disciplinare şi vor fi sancţionate conform Legii Educaţiei 

Naţionale şi/sau Codului Muncii: 

a) Întârzierile la ore, la alte activităţi obligatorii precum şi în predarea documentelor solicitate; 

b) Absenţele nemotivate de la ore şi/sau de la alte activităţi obligatorii; 

c) Schimbarea orelor între profesori, fără aprobarea conducerii şcolii; 

d) Acţiunile care determină îndepărtarea elevilor de la orele de curs; 

e) Nesemnarea zilnică a condicii de prezenţă sau neconsemnarea conţinutul tematic al activităţii de 

învăţare corespunzător planificării calendaristice;  
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f) Neefectuarea serviciului pe şcoală, conform planificării; 

g) Nepredarea documentelor solicitate; 

h) Neîndeplinirea sau îndeplinirea deficitară a atribuţiilor din fişa postului; 

i) Lipsa de respect sau atingerea demnităţii colegilor de muncă; 

j) Neefectuarea la termenele stabilite a controalelor medicale periodice; 

k) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu şi dispoziţiilor la termen; 

l) Nerespectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi a normelor P.S.I.; 

m) Realizarea sub standard a sarcinilor de serviciu; 

n) Nerespectarea dispoziţiilor conducerii şcolii sau a hotărârilor consiliului de administraţie; 

o) Neanunţarea la timp a absenţei de la şcoală din cauze obiective (îmbolnăvire, concediu medical, 

accidente, evenimente în familie etc.) ceea ce poate duce la dereglarea activităţii la clase pe parcursul 

uneia sau mai multor zile; 

p) Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca prevederile 

prezentului Regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice mod procesul de 

învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia. 

 

(2) Abaterile disciplinare de la Art. 25. (1) vor fi avute în vedere şi la stabilirea calificativului 

anual. 

Art. 26. – Desfacerea disciplinară a Contractului Individual de Muncă se aplică salariaţilor 

care: 

a) săvârşesc 3 abateri de la disciplina muncii în decursul unui an calendaristic; 

b) lipsesc de la serviciu nemotivat 3 zile consecutiv sau cumulat, într-un an calendaristic;  

c) săvârşesc abateri grave de la disciplina şi deontologia profesională; 

d) sustrag bunuri aparţinând unităţii, indiferent de valoare, sau facilitează acest fapt; 

e) lovesc sau insultă colegii sau elevii; 

f) falsifică documente sau înscrisuri; 

g) furnizează informaţii eronate, care au un impact negativ major asupra unităţii din punct de vedere  al 

imaginii, relaţiilor cu structurile superioare din învăţământ, administrativ-teritoriale sau alţi  parteneri 

interni ori externi, al prejudiciilor materiale sau financiare etc. 

Art. 27. – Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor 

disciplinare numită de Consiliul Profesoral, respectându-se prevederile din Legea Educaţiei Naţionale 

şi Codul muncii. 

Titlul V 

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 

 

Capitolul 1 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei 

 

Art.28. – (1)  Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate 

activităţile iniţiate de unitatea de învăţământ.   

     (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor. 

 

Art. 29. – (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă 

majoră, se consideră motivate. 

       (2) Motivarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise, depusă la secretariatele  

şcolii de către unul dintre părinţii / tutorii elevului, având anexate documente care atestă motivele 

absentării: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de 

specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost 

internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

vizată de directorul/ directorul adjunct şi înregistrată la secretariatul şcolii; 

b) Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 20 de ore pe semestru, iar cererile 
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respective trebuie avizate de către directorul/directorul adjunc al unităţii de învăţământ. Pentru cererile 

care depăşesc 3 zile/semestru directorul va consulta Consiliul profesorilor clasei în vederea aprobării. 

  (3) Motivarea absenţelor se face de către diriginte sau învăţător. 

  (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar / profesorul diriginte, pe tot parcursul 

anului şcolar.   

(5) Nerespectarea termenului de 7 zile lucrătoare pentru prezentarea actelor de motivare   

a absenţelor atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate. 

 

Capitolul 2 

Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei 

Art. 30. – Beneficiarii primari ai educaţiei au următoarele drepturi: 

a) învăţământ gratuit; 

b) burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege; 

c) utilizare gratuită sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii; 

d) cazare în internate şi cămine; 

e) asistenţă psihopedagogică gratuită; 

f) pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la învăţătură; 

g) îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze; 

h) pot participa în Consiliul elevilor; 

i) pot promova 2 ani într-un an, conform metodologiei elaborate de MEN, în cazul unor rezultate 

deosebite. 

Art. 31. – Beneficiarii primari ai educaţiei au următoarele îndatoriri: 

a) elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile; 

b) elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei; 

c) elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

- legile statului; 

- regulamentul şcolar şi cel intern; 

- regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

- normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; 

- normele de protecţie civilă; 

- normele de protecţie a mediului; 

d) să nu distrugă documente şcolare sau bunuri aparţinând unităţii de învăţământ; 

e) să nu difuzeze materiale care atentează la suveranitatea statului, cu caracter pornografic sau care 

cultivă violenţa; 

f) să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

g) să nu introducă, să nu comercializeze şi să nu consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia 

băuturi alcoolice sau droguri; 

h) să nu introducă în şcoală orice tip de armă sau alte materiale (pocnitori, petarde); 

i) să nu utilizeze telefoane celulare în timpul orelor; 

j) să nu manifeste agresivitate de limbaj sau comportament faţă de colegi sau profesori; 

k) să aibă întotdeauna asupra lor carnetul de elev; 

l) să aibă o ţinută şcolară decentă. 

 

Art. 32. – Elevii pot primi din partea şcolii următoarele recompense, pentru rezultate deosebite: 

a) Evidenţierea în faţa clasei, a şcolii, sau a Consiliului profesoral; 

b) Burse de merit de studiu sau alte recompense materiale; 

c) Premii, diplome, medalii; 

d) Excursii, tabere sau premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

 

Art. 33. – (1) Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea faptelor după cum urmează: 

a) Observaţie individuală; 

b) Mustrare scrisă; 
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c) Retragerea definitivă sau temporară a bursei; 

d) Eliminarea pe o perioadă de 3-5 zile însoţită de scăderea notei la purtare; 

e) Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă, sau la o altă unitate şcolară însoţită de scăderea notei la 

purtare; 

f) Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate, sau 10% absenţe nemotivate din numărul de ore 

la o disciplină pe semestru, se scade nota la purtare cu un punct; 

g) Preavizul de exmatriculare se dă elevilor care absentează nejustificat 20 ore la diferite discipline, 

sau 15% din totalul orelor la o disciplină pe semestru; 

h) Exmatricularea se aplică elevilor care au 40 de absente nemotivate sau 30% absenţe nemotivate din 

totalul orelor la o disciplină pe an şcolar; 

j) Exmatricularea fără drept de înscriere în aceeaşi unitate şcolară se dă pentru abateri deosebit de 

grave; 

(2) Elevii vinovaţi de distrugerea bunurilor şcolii vor plăti aceste bunuri sau reparaţia lor, iar în 

cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială revine clasei. 

 

Titlul VI 

Organizarea activităţilor specifice profilului vocaţional-artistic 

Art. 34. – Profesorii de muzică şi arte vizuale vor întocmi un grafic semestrial cu acţiunile 

cultural-artistice, cu participările la concursurile şi olimpiadele şcolare, parteneriate culturale externe, 

la toate acţiunile culturale organizate cu partenerii (Consiliul Local, Casa de Cultură, Biblioteca 

Judeţeană, Muzeul Judeţean, Consiliul Judeţean etc.) 

 

Art. 35. – (1) Activitatea artistică a elevilor în spaţiul public se desfăşoară sub supravegherea şi 

îndrumarea consiliului artistic. 

(2) Consiliul artistic este constituit la nivelul şcolii din directorii unităţii de învăţământ  

şi responsabilii catedrelor de specialitate, cu rolul de supraveghere şi îndrumare a activităţii artistice a 

elevilor în spaţiul public. 

(3) Pe perioada şcolarizării, orice activitate artistică a elevilor în public, care reprezintă  

unitatea şcolară, se realizează numai cu avizul consiliului artistic. 

(4) Activitatea artistică în spaţiul public este considerată activitate de perfecţionare   

pentru cadrele didactice şi este parte integrantă a pregătirii de specialitate pentru elevi.  

(5) Şcoala poate realiza venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestări  

cultural artistice.  

Titlul VII 

Dispoziţii finale 

Art. 36. – (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare şi cu 

regulamentele specifice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

(2) Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora. 

(3) Prezentul Regulament întră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi aprobarea lui de 

către Consiliul de Administraţie al şcolii. 

 

                 Întocmit:  

                         Colectiv de lucru: dir. adj. prof. Mihaela Dobra  

                                 dir. adj. prof. dr Adela Ioana Mateş 

                                                                     prof. Cercea Sorin 

 

 

       

         Director,                                                                                               Lideri sindicali, 

       prof. Alina Maria Sîrbu                                                                  prof. Amina Mitrofan 

 

                                                                                                               prof. Luiza Dănuţ 
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Sancţionarea elevilor conform Statutului elevului 10.08.2016 
  ART. 1 

  (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, 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. 

  (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. 

  (8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învăţământul primar. 

  (9) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

  ART. 2 

  (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 însoţită de consilierea elevului, 

care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de 

învăţământ. 

  ART. 3 

  (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau 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 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 

semestrului. 

  (3) 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. 

  (4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

  (5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

  ART. 4 

  (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, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

  ART. 5 
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  (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-

un document care se înmânează de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte/ director, 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.6 

  (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. 7 

  (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

  (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. 

  (3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar 

următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 

regulamentelor specifice. 

  ART. 8 

  (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 ori 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. 

  ART. 9 

  (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. 

  (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. 
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  (4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

  ART. 10 

  (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 şi Cercetării Ştiinţifice, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal. 

Anularea sancţiunii 

  ART. 11 

  (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. 

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) 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. 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

  ART. 12 

  (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. 

  (2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior nu pot fi admişi în 

unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

Pagube patrimoniale 

  ART. 13 

  (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 ori să 

suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

  (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. 

Contestarea 

  ART. 14 

  (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16, se adresează, de către 

elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul 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. 

 


