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CAP.1 DISPOZIȚII GENERALE  

 

Art.1  

(1) Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea   și   funcționarea 

Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei,   în temeiul Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările  ulterioare,  Statutul  elevilor,  aprobat  prin  OMENCȘ 

nr.4742/10.08.2016; Regulamentul de organizare   și   funcționare a unităților de   învățământ  

preuniversitar, aprobat OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020.; Contractul colectiv de muncă;  

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse  între femei  și  bărbați, republicată  în 2013;  

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat    în MO nr. 345/18 mai 2011; HG nr.  

123/7.02.2014-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la  

informațiile de interes public, publicată   în MO nr. 663/23.10.2001, cu modificările   și  

completările ulterioare; Legea 287/2009, noul Cod civil republicat   în MO, partea I, nr.  

505/15 iulie 2011  și   reglementează raporturile de serviciu   și   raporturile de muncă dintre  

angajator, pe de oparte   și   angajații cu contract individual de muncă,   încheiat pe durată  

nedeterminată sau determinată, personal didactic, didactic auxiliar  și  nedidactic. 

(2) Prezentul regulament completează normele în vigoare cu prevederi specifice care se aplică 

la CTIM. 

Art.2  

(1)Regulile  și  normele de disciplină stabilite prin acest regulament se aplică personalului şi 

elevilor Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” . 

(2)Respectarea regulamentului de organizare   și   funcționare al Colegiului Tehnic  

“Iuliu Maniu” este obligatoriu. Nerespectarea regulamentului de organizare  și   funcționare  

al unității de  învățământ constituie abatere  și  se sancționează conform prevederilor legale.  

Art.3  

(1)Unitatea de   învățământ   încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali,   în momentul  

înscrierii elevilor  un contract educațional  în care sunt înscrise drepturile  și  obligațiile reciproce ale 

părților  

(2)Modelul contractului educațional este anexat prezentului regulament - Anexa 1  

(3)Contractul este valabil pe toată perioada de   școlarizare   în cadrul unității de învățământ.  

(4)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți  și  care 

se atașează contractului educațional  
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CAP.2 ORGANIZAREA UNITĂȚII  

 

Art. 4  

(1)Unitatea de   învățământ este organizată   și   funcționează pe baza principiilor  

stabilite   în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările   și  

completările ulterioare, independent de orice ingerințe politice sau religioase,   în incinta  

acestora fiind 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 conduita morală   și   conviețuire socială, care pun   în  

pericol sănătatea  și  integritatea fizică  și  psihică a beneficiarilor primari ai educației  și  a  

personalului din unitate.  

(2) Conducerea unității de   învățământ își   fundamentează deciziile pe dialog   și consultare, 

promovând participarea părinților la viața   școlii, respectând dreptul la opinie al elevului  și  

asigurând transparența deciziilor  și  a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a 

acestora,  în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și  completările 

ulterioare.  

Art.5.  

(1) În unitatea funţionează trei niveluiri de învăţământ: profesoinal, liceal şi postliceal.  

(2) În unitatea pot funcţiona clase cu dublă calificare profesională. 

(3) În unitatea pot funcţiona clase mixte cu predare în limba română şi limba maghiara având 

acceaşi calificare profesională.  

 (4) La   înscrierea   în învățământul liceal   și   profesional, se asigură, de regulă,  

continuitatea studiului limbilor străine, ținând cont de oferta educațională a unității de  

învățământ.  

Art.6. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” funcționează este unitate cu personalitate juridică fără 

structuri, cursurile fiind organizate, de regulă,  în formă de  învățământ cu frecvență zi:  

Art.7.Organizarea programului școlar:  

(1) Anul școlar începe l1 septembrie și    se    încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor. 

(2) Ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră, după 3 ore de curs 

urmează pauza mare de 20 minute, programul se termină la orele 14.  

(3)  În situații speciale și   pe o perioadă determinată, durata orelor de curs   și   a pauzelor poate 

fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administrație al 

unității de  învățământ, cu aprobarea inspectoratului școlar.  
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CAP.3 MANAGEMENTUL UNITĂȚII  

 

Art.8. (1) Managementul  unităților  de învățământ  cu  personalitate  juridică este asigurat în 

conformitate cu prevederile legale. 

(2) Unitatea de  învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de 

administrație și  director. 

 (3) Pentru  îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de  învățământ 

 se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile  

sindicale, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor,  

autoritățile administrației publice locale, precum   și   cu reprezentanții agenților economici  

implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic și /sau în desfășurarea instruirii  

practice a elevilor.  

     Art.9. 

 Consiliul de administrație  

   (1)Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de  învățământ  format din 

13 membri. 

 (2)Directorul unității de   învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.  

 (3) Consiliului  de administrație işi desfăsoară activitatea, de regulă, în cabinetul metodic 

2, el se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie. 

(4) În situații deosebite, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte  

situații excepționale, ședintele consiliului de administrație se pot desfășura online prin  

mijloace de comunicare în sistem de videoconferință.  

(5) La ședințele consiliului de administrație participa de drept cu statut de  

observatori reprezentanții sindicatelor din unitatea de  învățământ.  

Art.10.  

Directorul 

 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de    învățământ,    în  

conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de  

administrație  al  unității  de învățământ,  cu  prevederile  prezentului regulament  fiind  

      reprezentantul legal al unității de  învățământ.  

(2) Directorul conduce activitatea direct sau prin delegare a atribuţiilor (conform fişei 

postului sau prin decizii) 
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CAP.4 ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art.11.  

Consiliul profesoral 

(1) Este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de   învățământ. 

      Președintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se    întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la  

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.  

(3) Cadrele  didactice  au  dreptul  să  participe  la  toate  ședințele  Consiliilor  

profesorale din unitățile de   învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală 

fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de   învățământ unde, la 

începutul anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la 

unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.  

(4) Consiliul profesoral se  întrunește legal  în prezenta a cel puțin două treimi din  

numărul total al membrilor.  

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu  

din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul  

unității de  învățământ, precum  și  pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se 

stabilește la  începutul ședinței.  

(6) Personalul didactic auxiliar al unității de  învățământ este obligat să participe  

la ședințele consiliului profesoral, atunci când se discuta problemele referitoare la activitatea  

acestora și atunci când este invitat.  

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita,   în funcție de  

tematica  dezbătută,  reprezentanți  desemnați  ai  părinților,  ai  consiliului  elevilor,  ai  

autorităților administrației publice locale  și  ai partenerilor sociali.  

(8) In situatii deosebite, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau  

alte situații exceptionale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura online prin mijloace  

electronice de comunicare, in sistem de videoconferința.  

Art. 12.  

Consiliul clasei 

  (1)Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă 

la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu  

excepția claselor din   învățământul postliceal și, pentru toate clasele, din reprezentantul 

elevilor clasei respective. 

 (2)Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3)Consiliul clasei se  întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni  

ori de câte ori situația o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților  

părinților și  ai elevilor. 

 (4) In situatii deosebite, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau  

alte situații exceptionale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura online prin mijloace  

electronice de comunicare, in sistem de videoconferința.  

Art. 13.  

Coordonatorul  pentru  proiecte  și  programe educative  școlare  și  extra școlare 

(1) Coordonatorul  pentru  proiecte  și  programe educative  școlare  și  
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extra școlare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral  

și  aprobat de către consiliul de administrație,  în baza unor criterii specifice aprobate de către 

consiliul de administrație al unității de  învățământ.  

(2) Coordonatorul   pentru   proiecte   și   programe educative   școlare   și  

extra școlare coordonează activitatea educativă din unitatea de   învățământ, inițiază,  

organizează  și  desfășoară activități extra școlare la nivelul unității de  învățământ, cu  

diriginții, cu consiliul reprezentativ al părinților   acolo unde aceasta există, cu reprezentanți ai 

consiliului elevilor, cu consilierul   școlar   și   cu partenerii guvernamentali   și 

neguvernamentali.  

(3)   Coordonatorul   pentru   proiecte   și   programe educative   școlare   și 

extrașcolare își   desfășoară activitatea   în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației  și  

Cercetării privind educația formală  și  non formală.  

(4) Directorul unității de   învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului  

pentru   proiect   și   programe educative   școlare   și   extra școlare,   în funcție de  

specificul unității.  

 

Art. 14. Profesorul diriginte  

(1)  Coordonarea activității claselor de elevi din  învățământul liceal, profesional și 

postliceal se realizează prin profesorii diriginți. 

(2)  Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație,  

conform legii. 

(3)  Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, la o singură  

clasă . 

(4)  Profesorii  diriginți  sunt  numiți,  anual,  de  către  directorul  unității  de 

învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului 

profesoral. 

(5)  La numirea diriguiților se are  în vedere principiul continuității, astfel încât o  

clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de  învățământ.  

(6)  De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor  

care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de  învățământ și  care predă la  

clasa respectivă.  

Art.15.  

(1) La nivelul școlii funcționează următoarele comisii:  

1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;  

3. cu caracter ocazional.  

(2)  Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) Comisia  pentru  curriculum;  

b) Comisia de evaluare  și  asigurare a calității;  

c)Comisia de securitate și sănătate în muncă și  pentru situații de urgență;  

d) Comisia  pentru  controlul managerial intern;  

e) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție  și   discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității;  

  (3) Comisiile cu caracter permanent își  desfășoară activitatea pe tot parcursul anului  

școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale  

anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt   înființate ori de câte ori se impune  
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constituirea unei astfel de comisii,   pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul 

unității de  învățământ.  

Art.15.a)Comisia pentru  curriculum  

(1) Este format din totalitatea șefilor de catedre/comisii metodice   și   urmărește 

direcțiile principale ale activității didactice.  

Art.15.b)Comisia pentru evaluarea și asigurareacalității (CEAC).  

Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și 

asigurare a calității educației, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și 

criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.  

Art.15.c)Comisia de  sănătate securitate în muncă și  pentru situații de urgență  

(1) Componența și atribuțiile comisiei de  sănătate securitate în muncă și  pentru situaţii 

de urgenţă asigură implementarea noemelor legale pentru tată activitatea.  

(1) La nivelul unităților de   învățământ se constituie, prin decizie a directorului,  

înbaza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern,   în  

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 400/2015   pentru  

aprobarea  codului  controlului  intern/  managerial,  cuprinzând  standardele  de  control  

intern/managerial  la  entitățile  publice  și pentru  dezvoltarea  sistemelor  de  control  

intern/managerial, cu modificările și ulterioare.  

(2) Componența, modul de organizare și   de lucru, precum   și alte elemente 

privind  această comisie se stabilesc,   în funcție de complexitatea și   de volumul 

activităților din fiecare unitate de    învățământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se    

întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.  

Art.15.e)Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  

(1) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor  

de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității se stabilește prin  

decizia internă a directorului unității de   învățământ, după discutarea și aprobarea ei în  

consiliul de administrație.  

(2) Comisiei  pentru  prevenirea  și  eliminarea  violenței,  a  faptelor  de  corupție  și  

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității elaborează și adoptă anual  

propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în  

mediul școlar.  

(3) Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul  

școlar va cuprinde inclusiv: nomenclatorul actelor de violență, procedura generală de  

intervenție la nivelul unității de   învățământ în situații de violență și procedură generală de 

intervenție la nivelul unității de   învățământ în situații de violentă ce necesită intervenția 

poliției/jandarmeriei/ poliției locale/ambulanței.  

 (4) Comisia are drept scop promovarea,   în cadrul unității de   învățământ, a principiilor 

școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică 

diversitatea culturală, o  școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și 

excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine 

culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția 

HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru 

prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de 

segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție 

imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.  
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CAP.5 RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI  

 NEDIDACTIC ȊN UNITATEA DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

Compartimentul secretariat  

Art. 16.  

(1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar.  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali 

sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director,   în baza hotărârii consiliului 

de administrație.  

Art. 17.  

Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:  

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de  învățământ;  

b)  întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;  

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și   a celorlalte categorii de documente 

solicitate de către autorități, precum  și  a corespondenței unității;  

d)  înscrierea  elevilor  pe  baza  dosarelor  personale,  păstrarea,  organizarea  și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor,  în 

baza hotărârilor consiliului de administrație;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor 

naționale, ale examenelor de admitere și  de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor 

prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor 

referitoare la situația școlară elevilor și  a statelor de funcții;  

g) 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 și cercetării științifice;  

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare‖, aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice;  

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele 

competente,  în situația existenței deciziei directorului în acest sens;  

j)   întocmirea și /sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit 

legislației în vigoare sau fișei postului;  

k)  întocmirea statelor de personal;  

l)   întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 

învățământ;  

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;  

n) gestionarea corespondenței  unității de  învățământ;  

o)  întocmirea  și  actualizarea  procedurilor  activităților  desfășurate  la  nivelul  

compartimentului,  în conformitate cu legislația în vigoare;  

p)  orice  alte atribuții  specifice  compartimentului,  rezultând  din  legislația  în  vigoare, 
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contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al 

unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, 

stabilite în sarcina sa.  

Art. 18.  

(1)Secretarul unității de   învățământ pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind 

responsabil cu siguranța acestora.  

(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu 

profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces verbal  în acest sens.  

(3) In perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie,  într-un fișet securizat, iar în perioada 

vacanțelor școlare, la secretariat,  în aceleași condiții de siguranță.  

Compartimentul financiar-contabil 

Art. 19. 

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de  

învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evident contabilă,  

întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum   și orice alte activități cu privire la  

finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele  

colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și  de  

regulamentul intern.  

(2) Compartimentul financiar-contabil este subordonat directorului unității de  învățământ.  

Art. 31. 

 Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuții: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de  învățământ;  

b)gestionarea, din punct de vedere financiar, a    întregului patrimoniu al unității de 

învățământ,  în conformitate cu dispozițiile legale învigorare 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) informare aperiodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;  

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității 

de  învățământ și  înregistrarea în evidenta contabilă a documentelor;  

g)  întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului,  în situațiile prevăzute de lege și 

ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;  

i)  întocmirea lucrărilor de  închiderea exercițiului financiar;  

j)   îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de   învățământ fată de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local  și față de terți;  

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea,   în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administrație, prin care se angajează fondurile unității;  

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;  

n)  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;  

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile 
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consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

Art. 20.  

(1)   Intreaga activitate financiară-contabilă, a unităților de  învățământ, se organizează și  se 

desfășoară cu respectarea legislației in vigoare.  

(2) Activitatea financiară a unității de  învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activității financiare și  de  încadrarea în bugetul aprobat.  

Art. 21. — Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează 

programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru 

asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

Art. 22.  

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.  

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administrație.  

 

Compartimentul administrativ  

Art. 23.  

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde 

personalul nedidactic al unității de  învățământ.  

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de  învățământ.  

Art. 24.  

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:  

a) gestionarea bazei materiale;  

b) realizarea reparațiilor, care sunt   în sarcina unității,   și   a lucrărilor de   întreținere, 

igienizare, curățenie și gospodărire a unității de  învățământ;  

c)  întreținerea terenurilor, clădirilor și  a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;  

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

învățământ;  

e) recepția bunurilor, serviciilor și   a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului;  

f)  înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din 

gestiune și prezentarea actelor corespunzătoareServiciului financiar;  

g) evidența consumului de materiale;  

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de  învățământ privind 

sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și  P.S.I.;  

i)  întocmirea proiectului anual de achiziții și  a documentațiilor de atribuire a contractelor;  

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile 

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

Art. 25. — Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor 

financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de 

învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislațieiîn vigoare.  

 

Art. 26  

(1) Inventarierea bunurilor unității de    învățământ se realizează de către comisia de 

inventariere, numită prin decizia directorului.  

 (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității  
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de  învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea  

administratorului de patrimoniu,  în baza solicitării compartimentelor funcționale.  

Art. 27.  

Bunurile, care sunt temporar disponibile și   care sunt   în proprietatea sau administrarea 

unității de    învățământ, pot fi    închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație 

conform normelor legale.  

 

Atelierul şcolar 

Art. 28.  

(1) Ateliarul şcoală este destinat instruirii practice. El cuprinde ateliere de mecanică, 

lacătuşerie, auto, eletotehnică, electronică, tâmplărie şi sală de maşini. 

(2). In cadrul atelierului şcoală se pot efectua prestări de servicii cunform HCA. 

 

 Biblioteca  școlară  

Art. 29.  

 (1)  In unitatea de  învățământ se organizează și funcționează Biblioteca școlară  

(2) Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor și   a regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

 (3) Biblioteca școlară se subordonează directorului.  

(4)   In unitatea de   învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la Biblioteca 

școlară Virtuală și  la Platforma școlară de e-learning. 

(5) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de   învățământ,   pentru a acorda 

asistență elevilor în timpul său în afara programului școlar, precum  și elevilor care nu pot 

frecventa temporar școala, din motive de sănătate.  

 

CAP.6 ELEVII  

 

Art 30.  

(1) Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau  

religioasă, care este înscrisă în unitatea de  învățământ și participă la activitățile organizate de  

aceasta, conform normelor în viogoare, are calitatea de elev.  

(2) Inscrierea în clasa a IX-a a  învățământului liceal sau profesional, respectiv în  

anul I din   învățământul postliceal se face   în conformitate cu metodologiile aprobate şi 

procedurile apobate pri HCA, în  limita numărului de locuri din planul de  

școlarizare.  

(3) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la   începutul fiecărui an  

școlar de către unitatea de  învățământ la care este înscris elevul. 

  (4) Elevii beneficiază de toate drepturile şi respectă toate toate obligaţiile cuprinse în 

normele legale în vigoare. 

 

 Art 31 Este interzis elevilor 

-   Să distrugă documentele școlare (cataloage, foi matricole, carnete de elev, 

 etc); 

- Să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini 
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ostentative și provocatoare;  

-    Să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și  în comportament față de 

colegi și față de personalul unității de   învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea 

publică a acestora,  

-Să folosească site-urile de socializare în scopul defăimării școlii sau a  

colegilor, personalului didactic   și   a familiilor acestora. Această abatere atrage scăderea  

notei la purtare la 4   și exmatricularea elevilor din ciclul superior al liceului (clasele XI- 

XII);  

-   Să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și  în afara 

 ei; 

- Să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 

și /sau a personalului unității de  învățământ.  

- Manifestările care nu concordă cu statutul școlii: furtul, minciuna, difuzarea de 

materiale  cu  caracter  pornografic  și  alte  publicații  fără  caracter  moral,  contrar 

spirituluiformării personalității elevului;  

- să aducă și să difuzeze,   în unitatea de   învățământ, materiale care, prin 

 conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care 

cultivă violența și intoleranța;  

- Deteriorarea mobilierului, a pereților și  a tuturor bunurilor din baza materială a  

școlii ;  

- Să introducă și /sau să facă uz în perimetrul unității de   învățământ de orice tipuri 

de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., 

precum  și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot 

afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și   a personalului unității 

de  învățământ;  

-    să dețină, să consume sau să comercializeze,    în perimetrul unității de 

învățământ și  înafara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să 

participe la jocuri de noroc;  

-    Se interzice utilizarea telefonului mobil și accesoriilor în timpul orelor de curs, 

al examenelor și   al concursurilor precum   și menținerea acestuia în stare de activare; prin 

excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile  în timpul orelor de 

curs, doar cu acordul cadrului didactic,   în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ.  

-    Să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este 

permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic,   în cazul în care această activitate 

poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;  

-    Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unității de  învățământ;  

-    Să intre cu  animale în incinta școlii;  

  -    Să facă improvizații electrice;  

  -    Să se joace la instalațiile electrice, sanitare, de  încălzire sau altele, precum -    

consumul de semințe,  în timpul petrecut în școală;  

-    Să fie vizitați în incinta școlii de către persoane străine și să aducă în incinta 

școlii persoane străine;  



  

14 

 

  -    Să distrugă zona verde;  

-    Să părăsească incinta școlii pe parcursul programului, excepție făcând situația de 

urgență, folosind biletul de voie semnat de directorul școlii și profesorul diriginte.  

-Purtarea unor articole vestimentare indecente și a accesoriilor care nu se  

pretează mediului școlar și calității de elev.  

- La fete purtarea cerceilor mai mult de o pereche, pierceing-urilor, a fustelor 

scurte (fustele vor avea cel mult 10 cm deasupra genunchiului) sau a bluzelor decoltate sau 

prea scurte, pantalonilor scurți, precum  și machiajul, rujul și oja stridente;  

- La băieți ținută lejeră (pantalon scurt, bermude, maiou, șlapi etc.), purtarea 

cerceilor, pierceing-urilor, părul vopsit, cu creasta, accesorii stridente etc.  

- Folosirea însemnelor și îmbrăcămintea neadecvată vârstei și calității de elev,  

specifică grupărilor rock, sataniste etc  

Art.32.  Elevii care obțin rezultate remarcabile in activitatea școlară și extrașcolara și se disting 

prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:  

a)  Evidențiere în fața colegilor clasei;  

b) Evidențiere, de către director,   în fața colegilor de   școală sau în fața consiliului 

profesoral;  

c)  Comunicare verbală sau scrisă adresată părinților,  în care se menționează faptele 

deosebite pentru  care elevul este evidențiat;  

d)  Burse de merit, de studiu,   și   de performanță pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din  învățământul preuniversitar de stat;  

e)  Alte  stimulente  materiale  acordate  din  veniturile  proprii  ale  unității  de 

învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;  

f)  Premii, diplome, medalii;  

g) Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate,  în excursii sau în tabere de profil din 

țară și  din străinătate;  

h) Pentru rezultate deosebite obţinute pe parcursul unui nivel de studiu se poate acorda 

Premiul de onoare al CTIM. Premiul se înmânează la sfârșitul anului școlar, se face la nivelul 

unității de învățământ, şi poate fi acordat unui elev sau mai multor elevi conform HCP. 

Art.33.  

(1 )Acordarea de premii elevilor la sfârșitul anului școlar se face la nivelul unității de 

învățământ. Se pot acorda premii elevilor care:  

- Au obținut primele trei medii generale pe clasă dar nu mai mici de 9. Pentru 

 următoarele trei medii se pot acorda mențiuni; 

-S-au distins la unul sau mai multe discipline de studiu: 

-Au obținut performante la concursuri, festivaluri, expoziții și   la alte activități 

 extra școlare desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional; 

-S-au remarcat prin fapte de  înaltă ținută morală și civică; 

-Au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar. 

-Mai multe premii din aceeași categorie se pot acorda numai în situaţii de medii egale. 

(2) CA al CTIM poate acorda stumulente şi premii în bani elevilor. 

(3)Unitatea de   învățământ și alți factori pot stimula activitățile de performanță ale 

elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea 

consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și 

culturale, a comunității locale.  
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Art.34. La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru 

activitatea desfășurată și /sau rezultatele obținute. Diplomele se pot acorda:  

a)  pentru rezultate deosebite la   învățătură, sau pe discipline/module de studiu,  

potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu  

este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai  

dintre  aceia  care  au  obținut  media 10  anuală  sau  calificativul „Foarte  bine‖  la  

disciplină/modulul respectiv  

b)  pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare,    pentru    o relaționare  

corespunzătoare cu colegii,   pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie  

apreciate.  

Art.35. In conformitate cu Legea învățământului,   școala și alți factori interesați  

subvenționează activitățile de performanță ale elevilor la nivel național și internațional, prin:  

-Acordarea  unor  premii  din  fondul  școlii  sau  din  fondurile  societăților  

economice, fundațiilor științifice și culturale;  

-Sprijinirea elevilor care participă la olimpiadele naționale și internaționale prin  

activități de pregătire, organizate de profesori ai liceului, desemnați de directorul acestuia.  

Art.34.  

 (1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se   încalcă dispozițiile legale în vigoare, 

inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform 

normelor în vigoare.  

  Art.35  (1) Evaluarea are drept scop identificarea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi dobândit 

de către elev. 

(2) Notele sunt date cu caracter personal. 

 

CAP. 7 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ  
Art.36. (1) Activitatea  educativă  extrașcolară  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  

 (2) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară   în afara orelor de curs conform 

normelor în vigoare.  

(3) Activitatea educativă extra școlară se poate desfășura fie  în incinta unității de   

învățământ, fie   în afara acesteia.  

   (4) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de CA. 

CAP. 8 PARTENERII EDUCAȚIONALI PĂRINȚII  

 

Art. 37  

(1) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai 

unităților de  învățământ.  

(2) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de 

sistemul de  învățământ care privesc educația copiilor lor.  

(3) Părinții sau reprezentanții legali elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul 

de  învățământ,  pentru  a se educa  și  a- și  îmbunătăți aptitudinile ca parteneri  în relația 

familie- școală.  

 (4) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 
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referitor la situația  școlară  și  la comportamentul propriului copil.  

(5) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informații 

referitoare numai la situația propriului copil  

Art. 38 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces  în incinta unității de învățământ  în 

concordanță cu procedura de acces, dacă: a fost solicitat/a fost programat  pentru  o discuție cu 

un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de  învățământ; desfășoară 

activități  în comun cu cadrele didactice; depune o cerere/alt document la secretariatul unității de  

învățământ; participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.  

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților sau 

reprezentanților legali  în unitățile de  învățământ.  

Art. 39 Părinții sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie   în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației  în vigoare.  

Art. 40 Rezolvarea  situațiilor  conflictuale  sesizate  de  părintele/reprezentantul  legal  al 

elevului   în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu  

 salariatul unității de învățământ   implicat, profesorul     diriginte. Părintele/ reprezentantul 

legal al elevului are dreptul de a solicita ca la  

discuții să participe   și   reprezentantul părinților.   In situația   în care discuțiile amiabile nu  

conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa  

conducerii unității de  învățământ, printr-o cerere scrisă,  în vederea rezolvării problemei.  
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Consiliul reprezentativ al patinţilor 

 

Art.41  

(1) La nivelul fiecărei unități de  învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de    învățământ este compus din 

președinții comitetelor de părinți.  

CAP. 9 MĂSURI  PENTRU  SIGURANȚA CIVILĂ A COLEGIULUI  

Art.42. Accesul persoanelor și   al autovehiculelor în incinta colegiului se face numai prin 

locurile special amenajate in acest scop,  pentru  a permite supravegherea acestora la intrarea și 

ieșirea din  școală:  

Accesul persoanelor străine se va face doar pe poarta principală numita punct de  

control.  

Art.43 

(1) Accesul elevilor în incinta colegiului este permis pe baza carnetului de elev vizat 

pentru anul în curs , între orele 07:30-08 se modifică conform procedurii  

(2) Accesul elevilor care nu pot prezenta carnetul de elev sau C.I se face numai cu  

acceptul dirigintelui.  

(3)  În timpul programului școlar este interzis elevilor să părăsească incinta școlii  

(4) Pentru situații deosebite și  bine justificate elevii pot părăsi incinta școlii, pe baza  

unui bilet de   învoire semnat de diriginte și aprobat de director sau, după caz, de medicul  

școlar.  

Art.44 Accesul altor persoane,(cu excepția reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 

Primăriei, Prefecturii, MEC) este permis numai după obținerea aprobării conducerii  

unității de învățământ. 

Vizitatorii au obligaţia de a respecta reglementările interne ale şcolii referitoare la  

accesul în unitate şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală.  

Este interzis accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite anterior fără acordul  

conducerii şcolii  

Art.45 În situația organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri ce au caracter 

educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii şcolare, organizatorii 

vor asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele 

invitate să participe la aceste manifestări în baza cărora se va permite accesul, după efectuarea 

verificării identităţii persoanelor nominalizate. Tabelele nominale vor fi aprobate, în prealabil, de 

conducerea şcolii.  

 

 

Art.46  

(1) Este  interzis  accesul  persoanelor  aflate  sub  influenţa  băuturilor  alcoolice,  

al persoanelor turbulențe, precum şi al celor care au intenția vădită de a deranja ordinea şi 

liniștea activității școlare.  

(2) Este  interzisă  intrarea persoanelor însoţite de câini, al celor care posedă arme 

sau obiecte contondente, substanțe toxice, explozive - pirotehnice, iritante - lacrimogene sau 

ușor inflamabile, publicații şi însemne care au caracter obscen sau instigator, precum şi 

stupefiante sau băuturi alcoolice.  
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     Art.47 

(1) Este permis accesul autovehiculelor care aparţin salvării, pompierilor, poliţiei, 

salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru 

remedierea unor defecțiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie, etc.) sau a 

celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale contractate. Accesul tuturor 

autovehiculelor precum şi a celor care   aprovizionează unitatea cu produse sau materiale 

nu este permis în pauzele şcolare.  

(2) În caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul pentru evidenţă se vor face  

menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule ( oră, marca, nr. de  

înmatriculare, durata staţionării, scopul ) şi pentru identificarea conducătorului auto 

(3) Este permis accesul autovehiculelor salariaţilor, pentru a fi parcate în curtea 

şcolii, înaite de ora 7 45. Circulaţia autovehicolelor în timpul pauzelor, în curtea şcolii, 

este interziză. 

Art.48 Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor 

străine unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul 

pentru evidenţă ce se păstrează permanent la punctul de control, date referitoare la vizitatori: 

numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi 

părăsirii incintei unităţii de învăţământ.  

CAP. 10  DISPOZIȚII FINALE  

Art. 49. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare.  

Art. 50. ROF se prelucrează elevilor, părinţilorşi întregului personal al unităţii cu proces 

verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, în termen de 15 zile după ce este dezbătut de 

Consiliul Profesoral şi aprobat de către CA 

Art. 51. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a 

tuturor documentelor care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu 

pot fi invocate drept scuză.  

 

Capitolul 11 CONTRACT EDUCATIONAL 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr.5447/2020 ale Legii nr. 272/2004, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 
I. Părţile semnatare 

 

1. Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” cu sediul în, Șimleu Silvaniei, reprezentată prin director, 

__________________________________________________ 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. părinte/tutore/susţinător legal al elevului, 

________________________cu domiciliul în_________________________________, 

3. Beneficiarul direct al educaţiei,_________________________________________elev. 
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II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 

Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ . 

IV. Părțile au următoarele obligații:  

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie 

a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în 

vigoare și în particular cele referitoare la recomandările Ministerului Sănătății cu privire la 

situația epidemiologică actuală; 

d) să asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației 

specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil 

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu va agresa verbal sau 

fizic colegii; 

      i)  că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează  

          această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de  

          avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu 

pună în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, 

respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism 

religios. 

l) să asigure suportul necesar desfășurării în condiții optime, a activităților instructiv-educative în 

spațiul școlii, în egală măsură pentru toți elevii.  

m) să asigure respectarea măsurilor de siguranță(distanțare socială, produse de igienă, 

dezinfectarea și aerisirea spațiilor școlii) pentru desfășurarea optimă a activităților de învățare, 

reducând riscurile de îmbolnăvire cu SarsCov2. 

n) să asigure desfășurarea activităților de învățare după scenarii proprii(față în față/online) în cazul 

unor situații justificate de risc. 

o) să asigure comunicarea permanentă cu elevii și părinții prin intermediul profesorilor diriginți cu 

privire la orice modificări intervin în plan legislativ. 

p) să asigure tuturor elevilor/ părinților îndrumare în accesarea unor platforme/ aplicații 

educaționale și la resurse educaționale deschise. 

q) să informeze elevii și părinții în legătură cu consecințele legale a distribuirii/ înregistrării fără 

acordul cadrului didactic, a lecțiilor difuzate online, conversații pe grupurile claselor ș.a. 

 

2. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 
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a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu, atât față în față cât și online şi ia 

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă  nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu 
potențial infecțios (febră,  tuse, dureri de  cap,  dureri de  gât, dificultăți de  respirație,  diaree, 
vărsături, rinoree, etc). 

d) cel  puţin  o  dată  pe  lună,  ia  legătura  cu  profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ; 

g) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ; 

h) să comunice cu profesorul diriginte orice situație de risc epidemiologic din familie; 

i) să asigure copilului un spațiu personal/ privat pentru desfășurarea în condiții favorabile de 

desfășurare a cursurilor online atunci când situația o cere. 

 

3. Elevul are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare 

b) de a frecventa cursurile față în față și/ sau online în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din 

învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri stabilite de către instituția de învățământ (în funcție de cele 3 scenarii 

propuse de MEC)  şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în 

afara ei; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de 

circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a respecta toate normele de siguranță adoptate de MEC și MS, referitoare la combaterea 

râspândirii virusului SarsCov2 (păstrarea distanței sociale, purtarea măștii sanitare în toate 

spațiile școlii și pe tot parcursul activității, menținerea igienei personale) 

g) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

h) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ 

etc.); 

i) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; 

j) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 

k) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, 

droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

l) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi 
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spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de 

învăţământ; 

m) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

n) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a 

acestora; 

o) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 

p) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al cadrului didactic, profesorului diriginte; 

q) de a nu înregistra/ distribui fără acordul cadrelor didactice și a colegilor, materialele care 

urmăresc procesul instructiv educativ și nu numai, conform prevederilor LEN nr 1; 

r) de a respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și a măsurilor specifice hotărâte 

de către unitate cu privire la desfașurarea programului zinic. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata unui nivel de învățământ(cls. IX-

XII, respectiv IX-XI pentru ÎPT) 

VI. Alte clauze: Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, și Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar,  aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării 

nr.5447/2020 ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Încheiat azi, _________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare 

parte. 

 

Unitatea şcolară,Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” 

Prof. dr. Flonta Stelian  

 

 

 

Beneficiar indirect(părinte, tutore, reprezentant legal), 

 

 

Am luat la cunoştinţă, Beneficiar direct, elevul, (în vârstă de cel puţin 14 ani) 

 

GLOSAR 

CTIM Colegiul tehnic „Iuliu Maniu” 

CA Consiliul de administratie 

CP Consiliul profesoral 

CEAC Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 


