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Dispozitii generale 
Art. 1.  

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, 

denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, în conformitate cu Constituţia României, Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 şi OMENCS nr. 4742/2016 

pentru aprobarea Statutului elevului. 

(2) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi, părinţi/tutori legali şi pentru 

toate persoanele care intră în contact cu unitatea. 

(3) Respectarea normelor generale de comportare moral – civică atât pentru elevi cât şi 

pentru întregul personal constituie o prioritate a conducerii liceului.  

Art. 2.  

(1) În cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” sunt interzise crearea şi funcţionarea 

oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau 

a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de 

moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor. 

2) Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” se 

desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu 

privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale în vigoare. 

Art. 3. 

(1) Proiectul de regulamentul este dezbătut în consiliul reprezentativ al părinţilor, în 

consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic şi aprobat de consiliul de administraţie.  

2) Modificarea prezentului regulamentul este aprobată de consiliul de administraţie la 

propunerea directorului sau a unei treimi din membrii consiliului profesoral. Aprobarea oricărei 

modificării se va realiza doar după ce acestea au fost dezbătute în consiliul reprezentativ al 

părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral.  

3) a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă tuturor elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

Bucureşti la începutul fiecărui an şcolar.  

b) Diriginţii şi învăţătorii sunt obligaţi să prezinte la începutul fiecărui semestru elevilor 

şi părinţilor/tutorilor legali prevederile prezentului regulament care se refera la ei.  

c) Elevii şi părinţii/tutorii/reprezentanţii legali vor semna un proces verbal de luare la 

cunoştinţă conform modelului din anexa 1. 

d) Personalul unităţii va semna un proces verbal de luare la cunoştinţă conform modelului 

din anexa 1. 
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 Organizarea activităţii în Liceul Teoretic “Lucian Blaga”  

Programul de funcţionare 
Art. 4. 

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

următor. 

(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor 

și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale şi 

cercetării ştiinţifice. 

Art. 5.  

(1) Activitatea şcolară se desfaşoară în fiecare zi (luni – vineri), în două schimburi, după 

cum urmează: 

Schimbul I: 7.30 – 12.20/13.20/14.20 

Schimbul II: 12.30/13.30 – 19.20 

(2) În învățământul primar, ora de curs este de 50 de minute, ultimele cinci minute 

învățătorii organizează activități de tip recreativ, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră și o 

pauză de 15 de minute, după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, 

activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat 

activităților liber-alese, recreative. 

(3) Pentru clasele din învățământul gimnazial şi liceal ora de curs este de 50 de minute, 

cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. 

(4) Programul zilnic este: 

 

Nr. 

crt. 
Ora/schimbul 

Interval orar corp A 

(liceu) 

1 Ora 1/ schimbul I 07.30 – 08.20 

2 Ora 2/ schimbul I 08.30 – 09.20 

3 Ora 3/ schimbul I 09.30 –10.20 

4 Ora 4/ schimbul I 10.30 – 11.20 

5 Ora 5/ schimbul I 11.30 – 12.20 

6 
Ora 6/ schimbul I şi 

ora 0/ schimbul II 
12.30 – 13.20 

7 
Ora 7/ schimbul I şi 

ora 1/ schimbul II 
13.30 – 14.20 

8 Ora 2/ schimbul II 14.30 – 15.20 

9 Ora 3/ schimbul II 15.30 – 16.20 

10 Ora 4/ schimbul II 16.30 – 17.20 

11 Ora 5/ schimbul II 16.30 – 18.20 

12 Ora 6/ schimbul II 18.30 – 19.20 

 

(5) În schimbul I învăţă clasele din învăţământul primar, clasele a XI-a şi clasele a XII-a, 

iar în schimbul al II-lea învăţă clasele din învăţământul gimnazial, clasele a IX-a şi clasele a X-

a; 

(6) 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 

administraţie al Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, cu informarea inspectoratului școlar; 

(7) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 

programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se 

stabilesc prin decizia directorului. 
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Programul Şcoală după şcoală 

Art. 6.  

(1) Programul ,,Şcoală după Şcoală” se organizează prin hotărârea Consiliului de 

administraţie al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” şi cu avizul ISMB; 

(2) Programul „Şcoală după Şcoală” este elaborat pe baza unei analize de nevoi, prin 

consultarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale şi a organizaţiilor 

partenere; 

(3) Anual, directorul numeşte prin decizie, în urma hotărârii Consiliului de administraţie, 

comisia care se ocupă de organizarea programului „Şcoală după Şcoală”; 

(4) Comisia de organizare a programului „Şcoală după Şcoală” elaborează un program de 

promovare a ofertei educaţionale prin pachete de activităţi pentru părinţi şi elevi; 

(5) Activităţile din cadrul programului „Şcoala după Şcoală” se vor desfăşura pe grupe 

de elevi, maxim 12 elevi, constituite pe nivel de vârstă şi pe baza opţiunilor elevilor, consiliaţi 

de reprezentanţii lor legali, la propunerea şi recomandarea cadrelor didactice din unitatea 

noastră şcolară; 

(6) Programul „Şcoală după Şcoală” cuprinde activităţi cu sprijin specializat, 

ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ; 

(7) Activităţile cu sprijin specializat cuprind:  

a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;  

b) recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, tulburări de limbaj prin activităţi 

remediale, consiliere;  

c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;  

d) activităţi de încurajare a lecturii independente;  

e) autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială.  

(8) Atelierele/activităţile tematice/alte activităţi de tip recreativ cuprind:  

a) activităţi practic-aplicative (arte, dansuri);  

b) proiecte tematice, propuse de către copii sau părinţi, cadre didactice etc.;  

(9) Programul ,,Şcoală după Şcoală” este complementar programului şcolar obligatoriu, 

are un caracter opţional pentru elevi şi se desfăşoară de luni până vineri în intervalul orar: 12,30 

– 16,00; 

(10) Activităţile programului „Şcoală după Şcoală” se vor derula în spaţii special 

amenajate care să corespundă unui mediu propice dezvoltării armonioase a copilului şi a 

realizării tuturor activităţilor cu caracter specific; 

(11) Elevii participanţi la program vor fi elevii din învăţământul primar cu vârste între 6–

11 ani; 

(12) Înscrierea elevilor în programul „Şcoală după Şcoală” se face pe baza cererii scrise 

a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor, adresată unităţii şcolare; 

(13) Înscrierea în programul „Şcoală după Şcoală”  se face la începutul anului şcolar. 

Înscrierile pot fi făcute pe tot parcursul anului şcolar în funcţie de interesele elevilor şi de 

locurile libere; 

(14) La înscriere părintele/tutorele legal semnează cu şcoala şi asociaţia părinţilor un 

contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile şi responsabilităţile atât ale părinţilor, ale 

şcolii cât şi ale asociaţiei părinţilor; 

(15) Prezenţa elevilor la programul „Şcoală după Şcoală” se monitorizează zilnic de către 

cadrele didactice care înştiinţează familia în momentul în care elevul înregistrează absenţe; 

(16) Retragerea din programul „Şcoală după Şcoală” se face la cererea părintelui / 

tutorelui legal, prin înştiinţarea scrisă înaintată şcolii; 

Art. 7.  

Implicarea cadrelor didactice se realizează conform OMECTS nr. 5349/2011 şi a 

procedurii operaţionale ISMB nr. 680/21.01.2013: 
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a) ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână în afara normei de 

predare/postului (cel mult 2 ore pe săptămână), după care este încadrat în sistem de plata cu 

ora. Aceste ore nu sunt retribuite suplimentar; 

b) personalul implicat în desfăşurarea programului „Şcoala după Şcoală”, îşi va desfăşura 

activitatea în baza unor contracte individuale de muncă/contracte de furnizare, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare, încheiate cu Asociaţia părinţilor din Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” 

c) Fiecare persoană (personal didactic, nedidactic şi auxiliar) are roluri şi responsabilităţi 

bine precizate şi stipulate în fişa postului. 

Art. 8.  

(1) Unitatea şcolară pune la dispoziţia programului „Şcoală după Şcoală”, baza materială 

(3 săli de clasă în corpul B, 3 anexe tot în corpul B, sala de sport, centrul de documentare şi 

informare (corpul A )), precum şi suport logistic (materiale didactice specifice caracteristicilor 

de vârstă, reviste şcolare, teste de autocunoaştere, consumabile, hârtie A4, coli de flipchart, 

creioane colorate, markere, carioca, foarfeci). 

(2) Activitatea personalului implicat în derularea programului „Şcoală după Şcoală”, 

suplimentară celor 2 ore pe săptămână  prevăzute la art. 7 lit. a), poate fi retribuită doar, în baza 

unor contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii, de către Asociaţia părinţilor 

din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. 

(3) Masa de prânz va fi asigurată astfel:  

a) prin contribuţia părinţilor ce va fi evidenţiată din punct de vedere financiar contabil 

prin Asociaţia de Părinţii a Liceului Teoretic “Lucian Blaga” (catering). 

b) fiecare participant la programul „Şcoala după Şcoală” îşi poate aduce pachetul cu hrană 

de acasă. 

(4) Finanţarea programului „Şcoala după Şcoală” se face, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, numai prin Asociaţia de Părinţii din Liceului Teoretic “Lucian Blaga”. 

(5) Suma zilnică plătită de părinţii/ tutorii legali ai elevilor participanţi la programul 

„Şcoala după Şcoală” este stabilită de Asociaţia de părinţii din Liceului Teoretic “Lucian 

Blaga” şi adusă la cunoştinţa Consiliului de administraţie al Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. 

(6) Este interzisă implicarea cadrelor didactice în strângerea contribuţiei 

părinţilor/tutorilor legali elevilor participanţi la programul „Şcoală după Şcoală”. Acestă 

contribuţie se va achita doar prin caseria Asociaţia de părinţii din Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga” 

Art. 9.  

Membrii comisiei de organizare a programului „Şcoală după Şcoală” vor realiaza/revizui 

anual procedura operaţională de organizarea şi desfăşurare a programului. 

Formaţiunile de studiu 

Art. 10.  

(1) În Liceul Teoretic „Lucian Blaga” formațiunile de studiu cuprind clase şi se constituie, 

la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, conform prevederilor 

legale. 

(2) Efectivele claselor de început de ciclu (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a V-a şi clasa 

a IX-a) din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” se constituie, respectând prevederilor legale, astfel: 

a) Pentru formarea claselor pregătitoare criteriile sunt: 

i) Repartizarea se face în plenul comisiei de înscriere; 

ii) Toate dosarele de înscriere sunt ordonate alfabetic iar apoi se distribuie pe clase 

astfel: elevul de pe poziţia 1 merge la clasa A, apoi cel de pe poziţia 2 la clasa B, eventual cel 

de pe poziţia 3 la clasa C şi apoi reluăm în funcţia de numărul de clasele; 
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iii) Distribuţia în proporţii sensibil egale a fetelor şi băieţilor în clasă; 

iv) Opţiunea părintelui pentru o a numită învăţătoare (aceste criteriu se va aplica 

numai dacă opţiunile nu depăsesc numărul de elevi din clasă); 

b) Pentru clasa I înscierea se face prin promovarea clasei pergătitoare. Elevii nou 

înscrişi sunt distribuţii în limita locurilor disponibile respectînd criteriile de la clasa 

pregătitoare; 

c) Pentru clasa a V-a înscierea se face prin promovarea clasei a IV-a. Elevii nou înscrişi 

sunt aceptaţi conform regulilor de transfer după aprobare consilului de administraţie în limita 

locurilor disponibile; 

d) Pentru clasa a IX-a repartizarea la specializările unde sunt două sau mai multe clase se 

face după următoarele criterii: 

i) Elevii sunt grupaţi după limbile străine studiate şi ordonaţi în funcţie de mediile 

de admitere; 

ii) La specializarea unde avem 2 clase (cu acceaşi combinaţie de limbă: engleză-

franceză sau franceză-engleză) distribuirea se face astfel: elevii care se află pe poziţia impară 

în urma repartizarii computerizate sunt înscrişi în prima clasă, iar cei care se află pe poziţie pară 

sunt înscrişi la a doua clasă din specialitatea respectivă; 

iii) La specializarea unde avem 3 clase (cu acceaşi combinaţie de limbă: engleză-

franceză sau franceză-engleză) distribuirea se face astfel: elevii care se află pe poziţiile 

1,4,7,10,13,16,.......,82 în urma repartizarii computerizate sunt înscrişi în prima clasă, iar cei 

care se află pe poziţiile 2,5,7,10, .........., 83 sunt înscriţi la a doua clasă din specialitatea 

respectivă, iar elevii care se află pe poziţiile 3,6,9,12,15, ..........., 84 sunt înscriţi la a treia  clasă 

din specialitatea respectivă. 

(3) Repatizarea, la clase, a elevilor transferaţi se face, în consiliul de administraţie, în 

clasa unde există mai puţini elevi. În cazul în care la toate clasele de pe un nivel/ specializare 

avem acelaşi număr de elevi, elevul transferat va fi repartizat la clasa cu prima literă în ordine 

alfabetică. 

Art. 11.  

(1) În Liceul Teoretic „Lucian Blaga” se studiază limbile străine: engleză, franceză şi 

italiană. 

(2) Modificările privind studiul limbilor străine (prin inversarea ordinii de studiere a celor 

două limbi sau chiar prin schimbarea lor) se poate face doar la solicitarea scrisă a părinților. 

(3) În cazurile menționate la alin. (2), conducerea liceului, împreună cu profesorul de la 

clasă, este obligată să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă 

respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu restul elevilor din clasă. 

Managementul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 
Art. 12. 

(1) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este condus de consiliul de administrație, de director 

și de director adjunct. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea liceului se consultă, după caz, 

cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, asociația părinților, 

consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale. 

Art. 13. 

(1) Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” este format din 9 

membri.  

(2) Constituirea Consiliului de administraţie se realizează în conformitatea cu art. 5, art. 

6, art. 7 şi art. 8 din OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei – cadru de 

organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 
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(3) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în legea educaţie naţionale 

nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în OMEN 4619/22.09.2014 privind 

aprobarea metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi în OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile consiliului de adminsitraţie sunt descrise în 

anexa 2, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 14. (alegerea cadrelor didactice membre în consiliul de adminsitaţie) 

(1) Alegerea reprezentanţilor personalului didactic se face, prin vot secret, în plenul 

Consiliului profesoral, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţii 

propuşi/autopropuşi (primele 3 cadre didactice). 

(2) Înainte de începerea consiliului profesoral, în care se aleg membrii Consiliului de 

adminsitraţie, fiecare cadru didactic angajat în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” cu contract de 

muncă poate să se autopropună pentru alegerea ca membru al Consiliului de administraţie. 

(3) Fiecare cadru didactic angajat al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cu contract de 

muncă poate să propună un cadru didactic angajat cu contract de muncă în unitate pentru 

alegerea ca membru al Consiliului de administraţie. Propunerea unui cadru didactic fără acordul 

acestuia este interzisă. 

(4) Directorul unităţii are obligaţia de anunţa, prin afisaj în cancelarie, posibilitatea de 

autopropunere/propunere pentru alegere ca membru al Consiliului de administraţie, cu 5 zile 

calendaristice înainte de data Consiliului de profesoral. 

(5) Propunerea sau autopropunerea de canditatură se face în scris la secretariatul unităţii 

până cel târziu 1 oră înainte de începerea consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice 

membre ale Consiliului de adminsitraţie. Modelul solicitării de propunere/autopropunere este 

pus la dispoziţie de director prin serviciul secretariat. 

(6) Cu 1 oră înainte de începerea consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice 

membre ale consiliului de adminsitraţie, directorul unităţii realizează buletinul de vot. Pe 

buletinul de vot sunt trecute toate cadrele didactice propuse sau autopropuse. Modelul de buletin 

de vot este prezentat în anexa 2, parte integrantă a prezentului regulament. 

(7) Fiecare membru al consiliului profesoral primeşte un buletin de vot pe care va vota, 

prin bifarea căsuţei din dreptului fiecărui candidat, trei cadre didactice. Buletinele de vot care 

au bifate mai puţin sau mai mult de trei cadre didactice sunt declarate nule. 

(8) Înainte de începerea procedurii de vot, directorul propune consiliului profesoral 

alegerea unei comisii de validare a votului. Comisia strânge buletinele de vot şi numără voturile 

valabil exprimate. 

(9) În cazul în care pe ultimele poziţii care permit alegerea ca membru în consiliul de 

administraţie se află la egalitate mai multe cadre didactice, se va relua procesul de vot, pe 

buletinele de vot fiind trecute doar cadrele didactice aflate la egalitate de voturi, iar fiecare 

membru al consiliului profesoral va vota atâtea cadre didactice câte locuri libere au rămas 

pentru consiliul de administraţie. 

Art. 15. (desemnarea reprezentanţilor părinţilor în consiliul de adminsitaţie) 

(1) Alegerea reprezentanţilor părinţilor în consiliul de adminsitaţie se face, prin vot secret, 

în plenul adunării generale a consiliului reprezentativ al părinţilor dintre părinţii care au elevi 

în unitate. 

(2) Directorul unităţii împreună cu preşedintele comitetului reprezentativ al părinţilor 

convoacă adunarea generală a consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(3) Fiecare comitet de părinţi poate propune un candidat pentru a fi membru al consiliului 

de adminstraţie. De asemenea părinţii care doresc pot să se autopropună. 

(4) În plenul adunării generală a consiliului reprezentativ al părinţilor se realizează 

buletine de vot pe care sunt trecute toate propunerile/autopropunerile. Fiecare membru în 

consiliul reprezentativ va vota două persoane dintre cele propuse/autopropuse.  
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(5) Este desemnat membru al consiliului de adminsitraţie, primul părinte în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi. 

(6) Cadrele didactice din unitate, care au şi copii în unitate nu pot candida şi deci nu pot 

fi alese membre în consiliul de adminsitraţie. 

Art. 16. 

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

atribuțiile conferite de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art. 97), de OMENCS 

5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar (art. 20, art. 21, art. 22, art. 23), cu hotărârile Consiliului de 

administraţie al unității de învățământ şi cu prevederile prezentului regulament. 

(2) Atribuţiile directorului sunt cele din legislaţia în vigoare, conform anexei 3 parte 

integrantă a prezentului regulament, şi cele din fişa postului.  

(3) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuțiile conferite de 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art. 97), de OMENCS 5079/31.08.2016  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(art. 24, art. 25, art. 26, art. 27), cu hotărârile Consiliului de administraţie al unității de 

învățământ şi cu prevederile prezentului regulament. 

(4) Atribuţiile directorului adjunct sunt cele din legislaţia în vigoare, conform anexei 3 

parte integrantă a prezentului regulament, şi cele din fişa postului.  

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

Art. 17. (consiliul profesoral) 

(1) Totalitatea cadrelor didactice din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” constiutie Consiliul 

profesoral al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 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 care au baza în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” participă obligatoriu 

la toate sedinţele Consiliului profesoral. Absența nemotivată de la ședințe se consideră abatere 

disciplinară. 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile Consiliului profesoral al Liceului Teoretic 

„Lucian Blaga” sunt descrise în anexa 4, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 18. (consiliul clasei) 

(1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal și este 

constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un 

părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, pentru toate clasele, cu excepția celor din 

învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal. 

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

câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai 

elevilor. 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile Consiliului clasei sunt descrise în anexa 5, 

parte integrantă a prezentului regulament. 
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Art. 19. (Catedrele/comisiile metodice) 

(1) În cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, funcţionază următoarele catedre/comisii 

metodice: catedra de limba şi literatura română, catedra de limba engleză, comisia metodică 

franceză-italiană-latină, catedra de matematică, catedra de biologie, catedra de chimie, catedra 

de fizică, comisia metodică istorie şi cultură civică, catedra discipline socio-umane, catedra 

geografie, catedra educaţie fizică şi sport, comisia metodică arte şi religie, comisia metodică 

tehnologii. 

(2) În învățământul primar funcţionează două comisii metodice şi anume: comsia 

metodică CP-II şi comisia metodică III-IV. 

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei. 

(4) Pentru alegerea șefului de catedră, respectiv a responsabilul comisiei metodice, în 

consiliul profesoral întrunit inainte de începerea cursurilor anului şcolar, fiecare membru al 

catedrei/comisiei metodice primeşte un buletin de vot, particularizat pentru fiecare 

catedră/comisie, în care va scrie, olograf, nume şi prenumele membrului de catedră/comisie 

metodice care doreşte să fie şef al catedrei/responsabil al comisiei metodice. Un membru al 

catedrei/comisiei metodice se poate autovota şef al catedrei/responsabil al comisiei metodice. 

Cadrul didactic care are cel mai mare număr de  voturi este numit şef al catedrei/responsabil al 

comisiei metodice. În caz de egalitate se reia votul doar cu membrii catedrei/comisiei metodice 

aflaţi al egalitate de voturi. 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt descrise 

în anexa 6, parte integrantă a prezentului regulament. 

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

Art. 20. (Coordonatorul educativ) 

(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este un 

cadru didactic titular, ales de Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de administrație. 

(2) Alegerea coordonatorului educativ se face în plenul consiliului profesoral, prin vot 

deschis, în urma propunerilor membrilor consiliului profesoral. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități 

extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei 

diriginților, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu asociația de părinți, cu 

reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și 

neguvernamentali. 

(4) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 

desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice privind educația formală și non-formală. 

(5) Atribuţiile coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

sunt descrise în anexa 7, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 21. (profesori diriginţi) 

(1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial şi liceal 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) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin 

învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar. 

Art. 22. 

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în 

baza hotărârii Consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 
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(2) La numirea dirigniților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să 

aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. 

(3) Principiul privind continuitatea în funcţia de diriginte poate fi încălcat în umătoarele 

situaţii: 

a) cadrul didactic nu mai are contract de muncă cu Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; 

b) la solictarea scrisă a cel puţin jumătate din membrii adunării generale a părinţilor 

clasei; 

c) în situaţia în care consiliul de administraţie constată, în urma unei cercetări, 

nerespectarea atribuţiilor. 

(4) Poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o 

jumătate din norma didactică în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și care predă la clasa respectivă. 

Art. 23. 

(1) Profesorul diriginte coordonează întreaga activitate educativă a clasei.  

(2) Profesorul diriginte va realiza portofoliul clasei/ caietul dirigintelui care cuprinde 

obligatoriu: fişa clasei (date personale, date familiale); planul de activitate anual; planul de 

activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare); consiliul elevilor clasei; 

comiteul de părinţi al clasei; planificare orelor de consiliere părinţi; fişa psihopedagogică, fişa 

de evaluare a randamentului şi progresului şcolar al elevilor, dovezi privind motivarea 

absenţelor. 

Art. 24. 

(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în anexa 8, parte integrantă 

a prezentului regulament care reprezintă şi o anexă la fișa postului. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, 

conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de 

elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct. 

(3) Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește 

după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor 

identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Fiecare diriginte stabileşte câte o activitate 

educativă extraşcolară în fiecare din lunile (octombrie; noiembrie; decembrie; ianuarie; 

februarie; martie; mai; iunie). 

(4) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii 

clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte în cadrul orelor de 

dirigenție. Şi pentru învăţământul liceal orele de dirigenţie sunt trecute în orarul şcolii. 

Comisiile din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

Art. 25.  

(1) În Liceul Teoretic „Lucian Blaga” funcţionează următoarele comisii de lucru: 

Comisii cu caracter permanet: 

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;  

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

e) Comisia pentru controlul managerial intern;  

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării 

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;  

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

Comisii cu caracter temporar: 
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h) Comisia pentru monitorizarea frecvenței şi a notăţii ritmice; 

i) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

j) Comisia de gestionare SIIIR;  

k) Comsiile pentru acordarea ajutoarelor sociale (Burse, bani de liceu, rechizite, Euro 

200 ); 

l) Comisia de distribuirea produselor de corn şi lapte; 

Comisii cu caracter ocaziţional: 

m) Comisia de inventariere; 

n) Comisia de recepție bunuri; 

o) Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate; 

p) Comisia de achiziţii; 

r) Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de 

organizare a formării continue 

 

(2) La începutul fiecărui an şcolar, după consultarea consiliului profesoral şi aprobarea 

Consiliului de administraţie, directorul numeşte prin decizie componenţă fiecărei comisii şi 

stabileşte atribuţiilor membrilor. 

Art. 26. (Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

(1) La nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” funcționează Comisia pentru prevenirea 

şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii, conform strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile 

de învățământ. 

(2) Coordonarea comsiei este asigurată de directorul unităţii. Componența nominală a 

comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar se stabilește prin decizia 

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

administrație. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar se găseste în anexa 9 parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 27. 

(1) Accesul elevilor în unitate se face pe poarta principală, unde se află un punct de control 

al firmei de pază. 

(2)  Accesul elevilor va fi permis numai pe baza carnetului de elev/legitimaţie de acces 

vizat pe anul şcolar în curs, care obligatoriu trebuie să aibă poza elevului. 

(3) Elevii care nu au carnet de elev/legitimaţia de acces asupra lor, vor fi reţinuţi de către 

personalul de pază la intrare în unitate. Aceştia vor avea acces în unitate numai după ce sunt 

notaţi în registrul special al elevilor fără carnet/legitimaţie, de către profesorul de serviciu care 

le va atrage atenţia că la următoarea abatere vor fi sancţionaţi conform prezentului regulament 

(la două abateri se va scădea 1 punct la purtare). Profesorul de serviciu permite accesul elevilor 

fără carnet/legitimaţie numai după ce identifică elevul şi clasa din care face parte. Pentru 

identificarea elevilor fără carnet/legitimaţie, profesorul de serviciu poate să contacteze 

dirigintele clasei, directorul de serviciu, să consulte listele cu elevi care vor fi ataşate registrului 

special al elevilor fără carnet/legitimaţie. 

(4) Accesul elevilor se desfăşoară între orele 7.00-7.40 pentru elevii care încep cursurile 

la 7.30. 

(5) Elevilor care încep cursurile la 8.30 li se va permite accesul în curtea şcolii începând 

cu ora 8.00 până la ora 8.40. Elevilor de la ciclul primar (clasa pregătitoare, I,II) vor avea acces 

în clădirea şcolii (corp B) începând  de la ora 8.00 până la ora 8.40. Aceşti elevi vor fi însoţiţi 

de părinţi până la intrarea în clădirea şcolii (corp B) pe baza legitimaţiei emise de şcoală. Părinţii 

nu au acces în clădirea şcolii. Învăţătorul are obligaţia să fie în clasă la ora 8.15 pentru a-şi 
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primi elevii. Părinţii sunt rugaţi să sesizeze conducerea şcolii în situaţia în care învăţătorul nu 

se află în clasă la ora 8.15. 

Învăţătorii/ personalul de îngrijire se asigură ca începând cu ora 8.30 toţi părinţii părăsesc 

incinta şcolii. Pentru elevii de la clasele pregătitoare, clasa I şi a II-a care întârzie este permis 

accesul până la ora 8.30 fără părinţi, aceşti elevi fiind conduşi la sala de clasă de către personalul 

şcolii. 

(6) Elevilor claselor a XI-a şi a XII-a care încep programul la ora 8.30 li se va permite 

accesul în clădirea şcolii (corp A) numai între orele 8.20-8.40. 

(7) Uşile de la intrarea elevilor - corp A şi corp B, precum şi cea de la intrarea profesorilor 

corp B vor fi închise în timpul orelor. Responsabilitatea pentru accesul în clădirea şcolii revine 

personalului de pază al unităţii, profesorului de serviciu şi elevilor de serviciu.  

Cheia de la intrarea elevi - corp B va sta la responsabilul cu accesul din unitate (unul din paznicii 

şcolii desemnat de administratorul şcolii) care răspunde de liniştea în timpul orelor. 

Nerespectarea acestor prevederi va duce la sancţionarea disciplinară a responsabilului. 

Cheia din corpul A va sta la elevul de serviciu de la intrare elevi. 

(8) Accesul elevilor care încep cursurile la ora 12.30 este permis în curtea şcolii începând 

cu ora 12.00 şi până la ora 12.40. Accesul elevilor claselor V-VIII în clădirea şcolii (corp B) se 

va face pe la intrarea profesorilor începând cu ora 12.20 şi până la ora 12.40.  

Accesul elevilor claselor IX-X în clădirea şcolii - corp A se face pe la intrarea elevilor între 

orele 12.20-12.40. 

(9) Elevii clasei pregătitoare vor ieşi pe la  ieşirea elevilor între orele 12.05-12.15. Elevii 

claselor I-IV vor ieşi pe la ieşirea elevilor între orele 12.15.-12.25. 

(10) Accesul părinţilor în curtea şcolii este interzis. Învăţătorii au obligaţia de a conduce 

elevii până la ieşirea din curtea unităţii şi de a se asigura că elevul este preluat de părinţi / bunici/ 

tutore/ fraţi mai mari. În cazul în care ultima oră la ciclu primar este susţinută de un profesor 

acesta preia obligaţia învăţătorului. 

(11) Accesul elevilor întârziaţi în afara programului menţionat se va face doar după ce 

este anunţat profesorul de serviciu/ directorul de serviciu. Agenţii de pază vor permite accesul 

în unitate doar al elevului care are acceptul direcţiunii sau al profesorului de serviciu. Aceşti 

elevi vor fi trecuţi în registrul de evidenţă al vizitatorilor cu menţiunea întârziat. 

(12) Ieşirea elevilor în timpul programului sau în pauze este interzisă. Elevii pot ieşi din 

unitate doar la sfârşitul programului clasei sau în situaţii excepţionale pe baza unui bilet de 

învoire aprobat de directorul de serviciu. Biletul de învoire trebuie să aibă ştampila unităţii.  

(13) Biletele de învoire rămân la personalul de pază care la sfârşitul programului le predă 

la secretariat/ profesor de serviciu pentru a fi puse la dosarul diriginţilor din secretariat. 

Diriginţii vor prelua biletele de la dosar pentru a putea motiva absenţele şi le vor păstra la caietul 

dirigintelui. 

Art. 28. 

            (1) Accesul personalului didactic şi administrativ se face pe la intrarea principală pe 

baza legitimaţiei de serviciu conform programului de lucru. 

            (2) Accesul personalului didactic şi administrativ în perioada weekend-ului se face doar 

în baza unei aprobări speciale date de directorul unităţii. 

Art. 29. 

(1) Accesul în unitate al persoanelor străine (părinţi / reprezentanţi legali, rude, vizitatori) 

este permis numai pe la intrarea principală după ce sunt trecuţi în registrul pentru evidenţa 

accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 

(2) Personalul de pază are obligaţia verificării identităţii acestora şi trecerea lor în 

Registrul pentru evidenta accesului vizitatorului in spaţiile unităţii de învăţământ  unde se vor 

menţiona: datele din BI/CI, ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/ persoana la care 

doreşte să meargă şi ora ieşirii. 
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(3) Persoanele străine au acces la secretariat, administraţie, contabilitate, cabinet medical 

strict  în timpul programul cu publicul. Persoanele străine nu au acces în sălile de clasă, 

laboratoare, cancelarie, bibliotecă, holuri. În situaţii speciale, numai cu aprobarea directorului 

de serviciu persoanele străine au acces în sălile de clasă, laboratoare, cancelarie, bibliotecă, 

holuri. 

(3) BI/CI vor rămâne la personalul de pază pe toată durata vizitei urmând a fi recuperate 

la ieşire odată cu predarea ecusonului de vizitator. 

(4)  Persoanele care nu au BI/CI asupra lor nu au acces în unitate. 

(5)  Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în 

incinta şcolii.  

(6) După înregistrarea datelor anterioar menţionate, personalul de pază înmânează 

ecusonul care atestă calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la 

vedere, pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în 

momentul părăsirii acesteia.  

(7) Elevul de serviciu de la intrarea principală conduce persoana la locul stabilit pentru 

întâlniri.   

Art. 30.  

(1) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

este permis în următoarele cazuri: 

a) la solicitarea învăţătorilor/ institutorilor/profesorilor diriginţi /profesorilor clasei 

/conducerii  unităţii; 

b) la şedinţele/ consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul unităţii; 

c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte 

situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului, al cabinetului medical sau cu învăţătorul/ profesorul diriginte/conducerea  

unităţii; 

d) la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord 

cu învăţătorii/ institutorii/profesorii diriginţi /profesorii clasei /conducerea unităţii; 

e) la diferite evenimente publice şi  activităţile şcolare/extracurriculare organizate 

în cadrul unităţii, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii legali; 

f) pentru sprijinirea deplasării elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, în şi din 

sala de curs; 

g) Accesul părinţilor la şedinţele cu părinţii se face numai după ce au fost 

înregistraţi în Registrul pentru evidenta accesului vizitatorului în spaţiile unităţii de 

învăţământ. Pentru a evita agromeraţia, dirigintele/învăţătorul comunică la poartă lista elevilor 

clasei conform modelului din anexa 10, parte integrantă a prezentului regulament. Accesul 

părinţilor este permis începând cu 10 minute înainte de ora anunţată. 

Art. 31.  

(1) Părinţii care vor să sesizeze un incident petrecut în unitate pot avea acces doar la 

directorul de serviciu, aceşti părinţi nu au acces în clasa în care se desfăşoară cursurile.  

(2) Alte persoane în afara reprezentanţilor autorităţilor publice au acces la directorul de  

serviciu doar în timpul programului de audienţe.  

(3) Accesul părinţilor şi a altor persoane în unitate în timpul desfăşurării orelor este 

interzis.  

(4) Părinţii au acces în unitate în timpul pauzelor doar dacă au aprobarea directorului de 

serviciu şi doar însoţit de profesorul diriginte (pentru rezolvarea unor situaţii excepţionale). 

(5)  Părinţii pot lua legătura cu diriginţii/învăţătorii în timpul programului afişat pentru 

consultaţii cu părinţii sau în cazuri excepţionale părinţii care doresc să vorbească cu dirigintele/ 

învăţătorul/ profesorul aşteaptă pauza în holul principal de la intrarea profesorilor. Elevul de 

serviciu pe şcoala anunţă profesorul/învăţătorul în cauza să coboare în pauză să discute cu 
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părinţii respectivi. Discuţia va avea loc în spaţiul special amenajat la intrarea în şcoală (hol 

intrare corp A); 

(6) Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ 

referitoare la accesul în unitatea  de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru 

întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele 

stabilite, fără acordul conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi poate 

conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către 

organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 

(7) Este interzis accesul în instituţie al  persoanelor turbulente sau a celor aflate sub 

influenţa băuturilor alcoolice, al celor având comportament agresiv, precum şi al celor care au 

intenţia vădită da a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

(8) Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau 

obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 

inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 

alcoolice. 

Art. 32.  

(1) Accesul persoanelor la Firma „TACSUM" care funcţionează într-un spaţiu închiriat 

din incinta liceului se va face doar pe baza unei liste cu persoane care au acces în unitate, 

aprobate de conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.  

(2) Accesul persoanelor (profesori, elevi) la Liceul Teoretic „Victoria” care funcţionează 

într-un spaţiu închiriat din incinta şcolii se va face doar pe baza unei legitimaţii de acces din 

care să reiasă, numele şi prenumele, calitatea  (profesori, elevi) . Legitimaţiile vor avea 

semnătura directorului şi ştampila unităţii.  Conducerea unităţii va stabili modelul de legitimaţie 

şi va comunica aceasta conducerii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.  

(3) Conducerea Liceului Teoretic „Victoria” vor desemna zilnic un prof. de serviciu care 

va prelua de la intrare eventualele persoane care nu au legitimaţie.  

 (5)  Este interzis accesul persoanelor străine la cabinetul stomatologic din incinta şcolii. 

Părinţii elevilor liceului care doresc să ia legătura cu medicul stomatolog vor avea acces 

respectând prezenta procedură, doar dacă au acceptul directorului de serviciu. 

(6) Directorul adjunct împreună cu administratorul şcolii întocmesc lista personalului care 

are acces fără legitimaţie în incita şcolii (lista va conţine nume şi prenume şi seria şi numărul 

BI/CI). Personalul de pază poate solicita BI/CI pentru a confrunta cu lista primită. Persoanele 

care nu sunt trecute pe listă şi nu au legitimaţie nu au acces în unitate. Lista este actualizată 

permanent. 

(7) Directorul adjunct împreună cu administratorul şcolii întocmesc lista cu personale 

care au acces cu maşina în incinta şcolii (lista va conţine nume, prenume, număr maşină şi 

calitatea în şcoală). În listă vor fi introduse şi maşinile persoanelor de la firmele care au închiriat 

spaţiu în incinta şcolii pe baza adresei unităţii respective. Este interzis accesul părinţilor cu 

maşina în incinta şcolii. 

(8) Accesul cu maşina a părinţilor care îşi aduc copiii la cursurile de dans organizate în 

incinta şcolii poate fi permis după ora 18.20, doar în baza unei liste prezentate de organizatorii 

cursului. Accesul maşinilor care nu se găsesc pe lista aprobată de directorul unităţii nu este 

permis. Orice listă prezentată personalului de pază care nu este aprobată de directorul unităţii 

nu va fi luată în consideraţie. 

(9) Persoanele care participă la alte activităţi desfăşurate în şcoală pot avea acces pe baza 

unei liste care să conţină  nume, prenume, numărul şi seria  BI/CI şi este aprobată de conducerea 

Liceului Teoretic „ Lucian Blaga”. 

Art. 33. (profesorul de serviciu) 

(1) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi însuşi şi calitatea de profesor de serviciu. 
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(2) Efectuarea serviciului pe şcoală, conform planificării, este obligatorie, directorul 

şcolii fiind singurul care aprobă excepţiile, în funcţie de interesele majore ale şcolii sau ale 

organelor ierarhic superioare. 

(3) Serviciul este organizat în două schimburi, în fiecare schimb va fi un profesor de 

serviciu principal (fără ore) şi 2 profesori de serviciu secundari (care au ore). Cei doi profesor 

secundari vor fi repartizaţi unul în corpul A şi unul în corpul B. 

(4) Fiecare cadru didactic care are baza în unitate va fi programat o data la 6 săptămâni 

în ziua metodică ca profesor de serviciu principal şi o data la 3 săptămâni ca profesor de serviciu 

secundar. 

(5) Atribuţiile învăţătorului/ profesorului de serviciu sunt precizate în din anexa 11, parte 

integrantă a prezentului regulament şi în fişa postului.  

(6) Profesorul de serviciu principal îşi va îndeplini atribuţii din anexa 11 pe toată perioada 

desfăşurării serviciului (schimbul I: 7.30-13.30 şi schimbul II: 13.30-19.30) şi în toate spaţiile 

şcolii (corp A, corp B şi curtea şcolii) iar profesorul de serviciu secundar îşi va îndeplini atribuţii 

din anexa 11 doar în timpul pauzelor şi în corpurile de clădire în care a fost repartizat. 

(7) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu, cadrele 

didactice vor fi sancţionate prin scăderea calificativului anual.  

Art. 34.  

Personalul angajat în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” are obligația să informeze 

conducerea unității și/ sau organele de poliție/ jandarmerie asupra producerii unor evenimente 

de natură să afecteze ordinea publică, precum și asupra prezenței nejustificate a unor persoane 

în incinta școlii sau în imediata apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor 

situații care pot conduce la acte grave de violență sau la incidente care pot pune în pericol 

siguranța elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate organele de poliție/ 

jandarmerie, IS2, ISMB. 

Art. 35. (elevii de serviciu) 

(1) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se organizează, permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe școală al elevilor 

(2) Serviciul pe şcoală al elevilor se realizează în corpurile A și B de clădire, la ambele 

schimburi astfel: 

a) corp A – schimbul I elevi ai claselor a XI- XII. În semestrul al II-lea al anului 

școlar serviciul va fi realizat doar de către elevii claselor a XI-a; 

– schimbul al II-lea elevi ai claselor a IX-X; 

b) corp B – schimbul I elevi ai claselor a III-IV-a 

– schimbul al II-lea elevi ai claselor a V-VIII. În semestrul al II-lea al 

anului școlar serviciul va fi realizat doar de către elevii claselor V-VII. 

(3) În fiecare schimb vor fi programaţi câte doi elevi de serviciu. În corpul A unul va sta 

la intrare profesori şi unul la intrare elevi, iar în corpul B ambii vor sta la intrare profesori. 

(4) Atribuţiile elevilor de serviciu sunt precizate în din anexa 12, parte integrantă a 

prezentului regulament. 
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Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al  educației 

Art. 36    

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai educației la nivelul Liceului Teoretic 

”Lucian Blaga” sunt elevii învățământului primar, secundar inferior (gimnaziu și clasele a IX-

X-a)  și secundar superior (clasele a XI-XII-a). 

Art. 37. 

(1) Calitatea de beneficiar primar al educației, în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se 

dobândește prin înscrierea în unitatea de învățământ, înscriere aprobată de conducerea liceului, 

urmare a solicitării scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea se realizează 

cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament și a altor reglementări specifice. 

(2) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educației naționale. 

(3) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul liceului. 

Art. 38.    

(1) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul anului școlar în 

curs. Carnetul trebuie să prezinte obligatoriu fotografia titularului. 

(2) Carnetele de elev sunt completate cu datele necesare de către dirigintele/învăţătorul 

clasei şi aduse la vizat în prima săptămână de la începerea cursurilor anului şcolar. Dirigintele 

răspunde de exactitatea datelor din carnetul elevului. Carnetele fără poze nu vor fi vizate. 

(3) Carnetele de elev sunt vizate de directorul adjunct. 

(4) La începutul unui ciclu de învăţământ şcoala asigură carnete de elev pentru fiecare 

elev îmmatriculat. 

(5) Elevii tranferaţi sau cei care pierd carnetul, dat de şcoală, îşi asigură carnet de elev pe 

cheltuială proprie. 

Art. 39.    

Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează în următoarele situaţii: 

a) la absolvirea liceului; 

b) la cererea scrisă a elevului sau a părinţilor sau a tutorilor/susținătorilor legali, 

dacă elevii sunt minori; în acest caz elevii se consideră retraşi;  

c) în cazul exmatriculării; 

d) în cazul transferului la altă unitate de învăţământ. 

Statutul beneficiarilor primari ai educației 

Drepturile beneficiarilor primari ai educației 

Art. 40.  

(1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând 

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, 

în condițiile prevăzute de lege, Liceulul Teoretic ”Lucian Blaga”. 

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 

protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul 

României este oficial recunoscută, conform legii. 
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Art. 41.  

(1) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” elevii se bucură de toate drepturile constituționale, 

precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” au toate drepturile prevăzute în art. 6, art. 7, 

art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 din OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 

elevului. 

(3) Conducerea și personalul din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” au obligația să respecte 

dreptul la imagine al elevilor. 

(4) Nicio activitate organizată în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” nu poate leza demnitatea 

sau personalitatea elevilor. 

(5) Conducerea și personalul din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” nu pot face publice date 

personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți 

ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în 

vigoare. 

Art. 42.  

(1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către 

cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul primar/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a 

prezenta personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 

(4) În situaţii excepţionale, dacă părintele nu poate ajunge la şcoală în termneul legal 

pentru depunerea actelor justificative pentru absențe, acesta ia legătura telefonic cu 

învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte şi 

apoi trimite actele prin elev. 

(5) Se interzice învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ 

profesorului diriginte să primescă actele medicale de la elevii minori fără a lua legătura cu 

părinţii. 

(6) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă 

eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 

adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară 

în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a 

medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(7) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza 

cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, 

adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului 

diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

(8) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 

maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către 

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot 

parcursul anului școlar. 

(9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (7) atrage, de regulă, declararea absențelor 

ca nemotivate. 

Art. 43.  

(1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 

rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența 

elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 
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(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, 

directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea 

probelor orale sau practice. 

(4) Reevaluarea lucrării se va face cu respectarea art. 9 din OMENCS nr. 4742/2016 

pentru aprobarea Statutului elevului. 

(5) Pentru evaluarea orală termenul prevăzut la alin. (2) se consideră din ziua evaluării 

iar pentru evalurile scrise termenul prevăzut la alin. (2) se consideră din momentul prezentării 

lucrărilor în clasă. 

 

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 

Art. 44. 

Beneficiarii primari ai educației din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” au obligația de a 

frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și 

de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 

Art. 45. 

(1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută 

decentă, atât în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, cât și în afara lui.  

(2) Elevii nu au acces în liceu cu obiecte de vestimentație provocatoare (fuste sau 

pantaloni scurţi, bluze decoltate sau transparente), rupte, colorate strident, cu inscripționări 

tendențioase/ indecente sau cu bijuterii și alte bunuri de valoare afișate ostentativ sau cu tunsori 

extravagante. 

(3) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de 

particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să 

respecte: 

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al 

unităților de învățământ preuniversitar; 

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a 

incendiilor; 

d) normele de protecție civilă; 

e) normele de protecție a mediului. 

 

Art. 46. 

Este interzis elevilor din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”: 

(1) Să distrugă, modifice sau completeze  documentele școlare, precum cataloage, 

carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc. 

(2) Să deterioreze bunurile din patrimoniul liceului (să rupă, să mâzgălească, să 

stropească cu apă mobilierul, lambriul şi parchetul, să distrugă uşile şi accesoriile lor, să arunce 

sau să lipească guma de mestecat consumată pe parchet, mobilier, lambriu, pereţi, etc.) 

a) Elevii răspunzători de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ vor plăti toate 

lucrările necesare reparaţiilor sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate, într-o perioadă de maxim 3 săptămâni de la constatarea faptelor; 

b) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă 

(a claselor); 

c) Dacă nu se respectă termenul prevăzut la lit.a elevul va fi sancţionat, în funcţie 

de gravitatea faptelor conform art. 16 din OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 

elevului. 

(3) 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. 
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(4) Să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea 

activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar. 

(5) Să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ. 

(6) a) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ, 

în incinta şcolii şi spaţiile aferente (curte, teren de sport, intrarea în şcoală, etc..) ţigări  sau ţigări 

electronice. 

b) Pentru elevii care încalcă prevederile art.46 alin 6, lit.a), se vor aplica următoarele 

sancţiuni: 

1. La prima abatere se va propune observaţie individuală şi scăderea a 2 puncte la purtare; 

2. La a doua abatere se va propune mustrare scrisă şi 4 puncte scăzute la purtare; 

3. De la a treia abatere se va scădea câte 2 puncte pentru fiecare abatere; 

4. Dirigintele va depune plângere la organele competente pentru aplicarea amenzilor legale. 

 (7) Să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și 

în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice și să participe la jocuri de 

noroc. 

Elevii care săvârşesc astfel de fapte, vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă şi scăderea notei 

la purtare cu opt puncte. 

(8) 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. 

Elevii care săvârşesc astfel de fapte, vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă şi scăderea 

notei la purtare cu două puncte. 

 (9) Să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

(10) Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al 

concursurilor; 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; 

(9) 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; 

(10) Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul unității de învățământ; 

 (11) Să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative 

și provocatoare; 

Elevii care săvârşesc astfel de fapte, vor fi sancţionaţi astfel: 

- La prima abatere, elevul va fi sancţionat cu observaţie individuală (şi 

scăderea notei la purtare cu două puncte); 

- În caz de recidivă, elevul va fi sancţionat cu mustrare scrisă (şi scăderea a 

câte două puncte la purtare pentru fiecare abatere);. 

(12) 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; 

Elevii care săvârşesc astfel de fapte, vor fi sancţionaţi astfel: 

- La prima abatere, elevul va fi sancţionat cu observaţie individuală (şi 

scăderea notei la purtare cu două puncte); 

- În caz de recidivă, elevul va fi sancţionat cu mustrare scrisă (şi scăderea a 

câte două puncte la purtare pentru fiecare abatere);. 

 (13) Să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 

Elevii care săvârşesc astfel de fapte, vor fi sancţionaţi astfel: 
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- La prima abatere, elevul va fi sancţionat cu observaţie individuală (şi 

scăderea notei la purtare cu două puncte); 

- În caz de recidivă, elevul va fi sancţionat cu mustrare scrisă (şi scăderea a 

câte două puncte la purtare pentru fiecare abatere);. 

(14) Să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea 

cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului 

pentru învățământul primar/profesorului diriginte; 

(15) Să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi 

și/sau a personalului   liceului. 

(16) Să rămână în sala de clasă în timpul orelor care se desfăşoară în sala de sport/ 

laboratorare/ cabinete. 

Art. 47. 

Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice 

pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru 

informare în legătură cu situația lor școlară. 

Art. 48. 

(1) Elevii din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”  au obligația de a utiliza cu grijă manualele 

școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar. 

(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. 

Recompense ale beneficiarilor primari ai educației 

Art. 49. 

Elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, care obţin rezultate remarcabile în activitatea 

şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de 

stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară 

şi din străinătate; 

f) premiul de onoare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga; 

Art. 50. 

La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea 

de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. 

(1) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea 

învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei sau a directorului școlii. 

(2) Diplomele se pot acorda: 

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

consiliului profesoral al liceului; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este 

limitat; elevii care primesc diplome pe discipline de studiu sunt selectați numai dintre aceia care 

au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina respectivă; 

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 
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apreciate. 

(3) Elevii din învățământul gimnazial și liceal, pot obține premii dacă: 

a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici 

de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități 

extrașcolare desfășurate la nivel local, județean/al municipiului București, național sau 

internațional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului 

școlar. 

(4) a) Pentru următoarele 3 medii după premiul al III-lea, dar nu mai mici decât 8.50, se 

va acorda, în ordine, menţiunea I, II şi III.  

b) Pentru următoarele medii după menţiunea III se va acorda menţiune până la media 

8.00. 

c) Pentru premiul I se vor acorda 2 cărţi, iar pentru premiile II, III şi menţiunile I, II, III 

se va acorda câte o carte. 

Sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 

 

Art. 51. 

(1) Elevii din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” care săvârșesc fapte prin care se încalcă 

dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de 

gravitatea acestora. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga”  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) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele: 
a) observaţie individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani 

de liceu; 
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”; 
e) preavizul de exmatriculare; 
f) exmatriculare. 

Art. 52. 

(1) Observația individuală se aplică conform art. 17 din OMENCS nr. 4742/2016 pentru 

aprobarea Statutului elevului. 

(2) Mustrarea scrisă se aplică conform art. 18 din OMENCS nr. 4742/2016 pentru 

aprobarea Statutului elevului. 

(3) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică conform art. 19 din OMENCS 

nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului. 

(4) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

se aplică conform art. 20 din din OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului. 

(5) Preavizul de exmatriculare se aplică conform art. 21 din OMENCS nr. 4742/2016 

pentru aprobarea Statutului elevului. 

(6) Exmatricularea se aplică conform art. 22, 23, 24 ,25 din din OMENCS nr. 4742/2016 

pentru aprobarea Statutului elevului. 
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Art. 53. 

(1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre 

sancțiunile menționate la articolul 52 se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un 

comportament ireproșabil, timp de 8 săptămâni sau până la încheierea semestrului/anului școlar. 

(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, 

se aprobă de autoritatea care a aplicat sancțiunea. 

Art. 54. 

(1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la 

o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

(2) Pentru elevii din învăţământul obligatoriu se va aplica alin. (1) până la 50 de absenţe 

apoi se va scădea un punct la fiecare 20 de absenţe (deci între 50-69 absenţe nota 5 (cinci), între 

70-89 de absenţe nota 4(patru), pentru 90-109 de abesnţe nota 3(trei) şi mai mult de 110 de 

absenţe nota 2(doi). 

(3) În învăţământul primar pentru un număr de absenţe între 20-39 se va încheia 

calificativul Bine, apoi pentru un număr de absenţe între 40-79 se va încheia calificativul 

Satisfăcător, iar pentru mai mult de 80 absenţe se va încheia calificativul Insuficient. 

Art. 55. 

(1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la art. 51, cu excepția exmatriculării din toate 

unitățile de învățământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susținător legal/elevul major, 

în scris, Consiliului de administraţie al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, în termen de 5 zile 

calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ 

poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în termen 

de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. 

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea 

de soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios 

administrativ competentă. 

Consiliul elevilor 

Art. 56. 

(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea 

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei 

elevilor. 

(2) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se constituie consiliul elevilor, format din 

reprezentanții elevilor de la fiecare clasă. 

(3) Cadrul didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor este 

coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile Consiliului clasei sunt descrise în anexa 13, 

parte integrantă a prezentului regulament. 

Activitatea educativă extrașcolară 

Art. 57. 

Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este concepută ca 

mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a 

Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și 

performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 
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Art. 58. 

(1) Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se desfășoară 

în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară din liceu se poate desfășura fie în incinta unității de 

învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în 

baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment. 

Art. 59. 

(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”pot 

fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație 

rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, 

concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, 

școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, 

vizite, ateliere deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către 

învățător/institutor/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cât și la nivelul 

liceului, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Liceului 

Teoretic ”Lucian Blaga”, împreună cu consiliul elevilor, în urma unui studiu de impact, în 

conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și 

cu resursele de care dispune liceul. 

(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, 

trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. 

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de 

administrație al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. 

Art. 60. 

Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”  se 

centrează pe: 

(a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie; 

(b) gradul de responsabilizarea și integrare socială; 

(c) adoptarea unei culturi organizațional demne și decente; 

(d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții. 

Art. 61. 

(1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul liceului este realizată, anual, de 

către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul liceului 

este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație. 

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Liceul 

Teoretic ”Lucian Blaga”  este inclus în raportul anual privind calitatea educației. 

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

Art. 62. 

(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent pe parcursul anului 

şcolar. 

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor 

dobândite de beneficiarii primari ai educației. în aceste perioade se urmărește: 

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare; 
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b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor; 

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea 

cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor; 

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță înaltă. 

(3) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, 

cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față 

de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin 

completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului educației naționale. 

Art. 63. 

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. 

Acestea pot fi: 

a) chestionări orale; 

b) lucrări scrise; 

c) experimente și activități practice; 

d) referate și proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii; 

g) probe practice; 

h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de 

director sau elaborate de către Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice/inspectoratele școlare. 

(2) În învățământul primar, la clasele I – IV şi în cel secundar, elevii vor avea la fiecare 

disciplină, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 

Art. 64. 

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) 

se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte 

a Curriculumului național. 

Art. 65. 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la clasa pregătitoare, 

b) calificative - în clasele I-IV ,  

c) note de la 10 la 1 în învățământul secundar. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: 

„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la clasa pregătitoare, care se trec în 

raportul anual de evaluare. 

Art. 66. 

(1) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în 

catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. Se interzice cadrelor 

didactice să treacă în catalog dată fără notă/calificativ. 

(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de 

studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin 

egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție 

disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de 

două. 

(3) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus 

față de numărul de calificative/note prevăzute la alin.(2), ultimul calificativ/ultima notă fiind 
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acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie 

prezent la ore. 

(4) Cadrule didactice sunt obligate ca în termen de 10 zile lucrătoare de la susţinerea 

lucrării să comunice rezultatul evaluării scrise şi să consemneze notele în catalog. 

(5) Lucrările scrise de la evaluările periodice se prezintă, obligatoriu, elevilor în clasă şi 

apoi se strâng şi rămân în liceu la portofoliul profesorului.  

(6) Profesorul clasei prezintă lucrările părinţilor la solicitarea acestora şi dirigintelui 

pentru prezentare în şedinţele cu părinţii. 

(7) Disciplinele, la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de 

desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naţionale şi cercetarii 

ştiinţifice. 

(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special 

destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în 

școală până la sfârșitul anului școlar. 

(9) Lucrările scrise semestriale (teze) vor fi predate  la administrație pe bază de proces 

verbal cu termen de arhivare 1 an. 

(10) Părinții elevilor, care doresc să vizualizeze lucrări scrise, vor solicita cadrului 

didactic/dirigintelui acest lucru. 

Art. 67. 

(1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au 

obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 

și ale prezentului regulament. 

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin 

care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ. 

(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației 

școlare a fiecărui elev. 

Art. 68. 

(1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă 

este calculată din numărul de note prevăzut la art. 66 alin. (2) şi (3). 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media 

semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. 

La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu 

excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, 

fără rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media 

semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media 

la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota 

astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, 

rotunjirea se face în favoarea elevului. 

(5) a) O situaţie specială apare la disciplinele care au 3 sau 6 note în oral şi teză. Orice 

medie de forma x,49 este x şi nu x+1. 

Exemplu: 

Un elev cu notele 4,4,5 şi 5 în teză are media corectă 4(patru) şi nu 5(cinci); 

Calcul corect:  

4+4+5=13 
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13:3=4,33 (medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire, conform alin. (3)) 

4,33x3=12,99 

12,99+5(teza)=17,99 

17,99:4=4,4975; medie care se rotunjeşte la cel mai apropiat întreg adică 4. 

Calcul greşit: 

4+4+5=13 

13:3=4,33333333…. sau 4,(3) sau 
13

3
 (medie calculată cu mai mult de două zecimale 

exacte) 

4,3333333…..x3=13 

13+5=18 

18:4=4,50; medie care se rotunjeşte la cel mai apropiat întreg adică 5 

Aceeaşi situaţie apare de exemplu şi în situaţia notelor: 4,4,4,4,5,5 şi 5 în teză 

Greşeala provine din nerespectarea prevederii alin. (3) privind calculul mediei la 

evaluarea periodică cu două zecimale, fără rotunjire.  

b) Profesorii care calculează media folosind minicalculatorul trebuie că după ce împart 

suma notelor la numărul lor, să tasteze din nou media obţinută cu două zecimale exacte, fără 

rotunjire (nu se va înmulţi direct rezultatul împărţiri cu 3 pentru că, în acest caz regula de calcul 

a mediei cu două zecimale exacte nu se respectă) apoi înmulţesc cu 3, adună teza şi împart la 

4. 

c) Pentru a se evita această situaţie se recomandă profesorilor ca în ultimele două 

săptămâni să mai evalueze o dată elevul respectiv şi să mai pună o notă. 

(6) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii 

semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit 

medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe 

semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală. 

(7) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează 

în catalog cu cerneală roșie. 

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor 

anuale de la toate disciplinele și de la purtare.  

(9) Răspunderea pentru încheierea mediei semestriale/ anuale revine profesorului de la 

disciplina respectivă. 

(10) Răspunderea pentru încheierea mediei la purtare şi a mediei generale revine 

dirigintelui clasei. 

Art. 69. 

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de 

studiu. 

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină se stabilește astfel: se aleg 

două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în 

perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 

sumativă, poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină de studiu este dat de unul 

dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul performanței elevului; 

b) raportul efort-performanță realizată; 

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, 

stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal. 
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Art. 70. 

(1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplină se 

consemnează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 

învățători/ institutori/profesorii pentru învățământul primar. 

(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior  mediile semestriale și anuale 

pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile 

la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor. 

Art. 71. 

(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină 

în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în 

catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul școlar 

.. ”, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul 

medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul Liceului Teoretic 

”Lucian Blaga”. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament 

sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile 

de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică 

și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. 

(5) În timpul orelor de educaţie fizică sau a orelor care se desfăşoară în laboratoare/ 

cabinete sălile de clasă vor fi încuiate. Responsabilitatea închiderii sălii de clasă revine liderului 

clasei sau a viceliderului.   

Art. 72. 

(1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără 

disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 

asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități 

educaționale alternative în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, stabilite prin hotărârea 

Consiliului de administraţie. 

Art. 73. 

Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină 

de studiu cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 

6,00/calificativul „Suficient”. 

Art. 74. 

Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs 

prevăzut într-un semestru la disciplinele respective; 

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” 

în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri 

profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire 

specializată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul 

Educației şi Cercetării Ştiinţifice; 
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d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; 

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea 

mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele 

respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai 

sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art. 75. 

(1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 

săptămâni de la revenirea la școală. 

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 

(3) După încheierea primelor 4 săptămâni de la începerea semestrului al II-lea situaţia 

şcoalară va mai putea fi încheiată doar cu acordul consiliului clasei în urma justificării 

absenţelor.  

(4) Notele pe care elevii le-au obţinut în timpul semestrului I, vor fi luate în consideraţie 

la constituirea mediei. Evaluarea elevilor cu situaţie neîncheiate se poate realiza oral sau scris 

iar notele vor fi trecute în catalog cu data evaluării. Evaluarea se va realiza din materia 

semestrului I. 

(5) Cadrele didactice nu au voie să noteze elevii în rubrica semestrului al II–lea dacă 

aceştia nu are situaţia încheiată pe semestrului I.  Elevii  cu situaţie neîncheiată pe semestrul I , 

vor fi evaluaţi în fiecare oră  în care sunt prezenţi până obţin numărul de note necesar încheierii 

situaţiei pe semestrul I. 

(6) Elevii care au numărul de prezente în primele patru săptămâni din semestrul al II-lea, 

mai mare sau egal cu numărul de note necesar încheieri situaţiei  pe semestrul I, nu pot rămâne 

cu situaţia neîncheiată. 

(7) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați 

amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (l) și 

(2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea Liceului Teoretic ”Lucian 

Blaga”, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două 

discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, 

se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe. 

Art. 76. 

(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient” medii anuale sub 

5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează 

examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu. 

(2) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de 

corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Art. 77. 

(1) Sunt declarați repetenți: 

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient” medii anuale sub 5,00 la mai 

mult de două discipline de învățământ.  

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” media anuală 

mai mică de 6,00; 

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care 

nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență; 

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la 

cel puțin o disciplină; 

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele 

școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ 

sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de 

învățământ pentru o perioadă de 3 ani”.’ 

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul 

clasei pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a 
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dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a 

dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne 

în colectivele în care au învățat și vor intra, pe parcursul anului școlar următor într-un program 

de remediere/recuperare școlară, realizat de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul 

primar, împreună cu un specialist de la Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională. 

(3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, la încheierea clasei 

întâi, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, 

socio- emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților 

și atitudinilor față de învățare, vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra într-un 

program de remediere/ recuperare școlară, pe parcursul anului școlar următor realizat de 

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar, împreună cu un specialist de la 

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 

Art. 78. 

(1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, 

la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă 

prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ. 

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior  declarați repetenți la sfârșitul 

primului an de studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două 

ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului, care repetă a doua 

oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară, se poate realiza în 

învățământul cu frecvență redusă. În situația în care elevii din învățământul secundar superior 

nu au împlinit 18 ani rămân în învățământul cu frecvență zi. 

Art. 79. 

(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură 

disciplină de învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către 

directorul liceului, în cazuri justificate, o singură dată. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, 

în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență. 

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu 

mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar. 

(4)  Comisia de reexaminare se numește de către directorul Liceului Teoretic ”Lucian 

Blaga” și este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea. 

Art. 80. 

(1) Elevilor din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, care urmează să continue studiile în alte 

țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în liceu, la solicitarea scrisă a 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

(2) Încheierea situației școlare a acestei categorii de elevi, declarați amânați, se face după 

revenirea în țară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an școlar. 

(3) În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an școlar are 

loc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și 

echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul 

școlar parcurs în străinătate. 

(4) Procedura de echivalare este descrisă în anexa 14, parte integrantă a prezentului 

regulament. 
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Art. 81. 

(1) Consiliul profesoral din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” validează situația școlară a 

elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul 

consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, 

numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele 

elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris 

părinților, tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către 

învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 

zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal, 

programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau 

al elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu 

excepția situației prevăzute de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată. 

Art. 82. 

(1) Examenele organizate de  Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” sunt: 

a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor 

anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii 

amânați; 

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați 

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este 

condiționată de promovarea unor astfel de examene; 

(2) Organizarea examenului de admitere în învățământul liceal, precum și a examenelor 

și evaluărilor naționale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în 

care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv 

în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de către Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 

(4) Metodologia de organizare a examenelor prevăzute la alin. (1) al prezentului articol 

se găseşte în anexa 15, parte integrantă a prezentului regulament.  

Art. 83. 

(1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la 

o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, dar 

nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar. 

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu 

acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor 

noului an școlar. 
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Transferul beneficiarilor primari ai educației 

Art. 84. 

Beneficiarii primari ai educației din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”au dreptul să se 

transfere: 

a) de la o clasă la alta, în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” de la o filieră la 

alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta; 

b) de la o altă unitate de învățământ la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, de la o formă 

de învățământ la alta, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 și ale prezentului 

regulament; 

c) de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” la o altă unitate de învățământ. 

Art. 85. 

Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea Consiliului de 

administraţie al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul Consiliului de 

administraţie al unității de învățământ de la care se transferă. 

Art. 86. 

(1) Pentru transferul de la o clasă la altă în Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, fără 

schimbarea profilului,  se vor aplica următoarele criterii specifice: 

a) Elevul trebuie sa fie promovat la toate disciplinele în anul şcolar /semestrul 

anterior transferului; 

b) Elevul trebuie să aibă nota/calificativul la purtare mai mare decat 8/ Bine; 

c) În cazul existenţei mai multor cereri de transfer care verifică condiţiile (a-b) 

elevii vor fi ierahizaţi în funcţie de media generală în anul şcolar/semestrul anterior transferului. 

(2) Pentru transferul de la o clasă la altă în Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, cu schimbarea 

profilului,  se vor aplica următoarele criterii specifice: 

a) Elevul trebuie sa fie promovat la toate disciplinele în anul şcolar anterior 

transferului; 

b) Elevul trebuie să aibă nota/calificativul la purtare mai mare decat 8/ Bine; 

c) Mediile anuale la disciplinele de profil (pentru transferul la profilul real – aria 

ştiinţe, iar pentru transferul la profilul uman – ariile limba şi comunicare, om şi societate ) să 

fie mai mari decât 7. 

d) În cazul existenţei mai multor cereri de transfer care verifică condiţiile (a-d) 

elevii vor fi ierahizaţi în funcţie de media generală în anul şcolar/semestrul anterior transferului. 

(3) Pentru transferul de la o altă unitate de învăţământ în Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 

fără schimbarea profilului, se vor aplica următoarele criterii specifice: 

a) Elevul trebuie sa fie promovat la toate disciplinele în anul şcolar /semestrul 

anterior transferului; 

b) Elevul trebuie să aibă nota/calificativul la purtare mai mare decat 8/ Bine; 

c) Cererea depusă să fie însoţită de toate documentele solicitate; 

d) Elevul să nu fie repetent nici un an şcolar anterior transferului; 

e) În cazul existenţei mai multor cereri de transfer care verifică condiţiile (a-d) 

elevii vor fi ierahizaţi în funcţie de media generală în anul şcolar/semestrul anterior transferului. 

(4) Pentru transferul de la o altă unitate de învăţământ în Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 

cu schimbarea profilului, se vor aplica următoarele criterii specifice: 

a) Elevul trebuie sa fie promovat la toate disciplinele în anul şcolar anterior 

transferului; 

b) Elevul trebuie să aibă nota/calificativul la purtare mai mare decat 8/ Bine; 

c) Cererea depusă să fie însoţită de toate documentele solicitate; 

d) Elevul să nu fie repetent nici un an şcolar anterior transferului; 

e) În cazul existenţei mai multor cereri de transfer care verifică condiţiile (a-e) elevii 

vor fi ierahizaţi în funcţie de media generală în anul şcolar/semestrul anterior transferului, 
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(5) Prioritate au cererile de venire în unitate şi apoi cererile de transfer de la o clasă la 

alta. 

(6) Pentru avizarea cererilor de transfer din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, trebui să se 

respecte art. 63 din legea educaţie naţioanle nr. 1/2011 privind numărul minim de elevi la clasă. 

Art. 87. 

(1) În învățământul primar și gimnazial, precum și în învățământul liceal, beneficiarii 

primari ai educației se pot transfera, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă. 

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime 

de elevi la clasă, conducerea liceului va solicita inspectoratului școlar  aprobarea depășirii 

efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 88. 

(1) În învățământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, specializarea 

este condiționată de promovarea examenelor de diferență. 

(2) Disciplinele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor 

două planuri cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul 

de administrație al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” și de către membrii catedrei. 

Art. 89. 

Elevii din învățământul liceal, se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu 

respectarea următoarelor condiții: 

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai 

după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis 

la specializarea la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-

a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea 

acestuia, pe baza avizului comisiei medicale a municipiului București, cu respectarea condiției 

de medie, menționate anterior; 

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera, 

de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din 

clasa la care se solicită transferul; excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul 

de administrație al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. 

Art. 90. 

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul și/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.  

(2) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau 

specializării se efectuează în perioada vacanței de vară. 

(3) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepţional, cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament, în următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt 

sector al municipiului București; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale 

efectuate de direcția de sănătate publică; 

c) de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” în învățământ profesional; 

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 

e) de la unități școlare cu clase cu program de predare intensivă a unei limbi 

străine sau cu program de predare bilingv la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”; 

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de administraţie al 

inspectoratului școlar. 
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Art. 91. 

(1) Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la 

cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt 

majori, cu aprobarea directorului Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. 

(2) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la 

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 și ale 

prezentului regulament. 

(3) Elevii din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se pot transfera în învățământul particular, 

cu acordul unității primitoare. 

Evaluarea unității de învățământ 
 

Art. 92. (evaluarea internă) 

(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceul Teoretic ”Lucian 

Blaga” și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 

învățământul preuniversitar. 

(3) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” 

funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 

(4) Pe baza legislației în vigoare, la nivelul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” se 

elaborează și se adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru 

evaluarea și asigurarea calității. 

(5) Conducerea  Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” este direct responsabilă de calitatea 

educației furnizate. 

(6) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 

calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(7) Coordonarea activităţii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității este realizată 

de directorul adjunct. 

(8) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi 

remunerată, cu respectarea legislației în vigoare. 

(9) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare 

a Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naţionale şi Crecetării 

Ştiinţifice se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activității din Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga”  

 

Partenerii educaționali 

Art. 93. 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească 

informații numai referitor la situația propriului copil. 

Art. 94. 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de 

învățământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu 

directorul unității de învățământ; 

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul Liceului Teoretic ”Lucian 

Blaga”; 
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d) participă la întâlnirile programate cu învățătorul/institutorul/ profesorul pentru 

învățământ primar/profesorul diriginte. 

(2) Procedura de acces in Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” va fi adusă la cunoștința 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor liceului. 

Art. 95 

(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al 

elevului în care este implicat propriul copil, se face prin discuţii amiabile cu salariatul Liceului 

Teoretic ”Lucian Blaga” implicat, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar /profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are dreptul de a 

solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situația în care discuțiile 

amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorul/susținătorul legal are dreptul de 

a se adresa conducerii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, printr-o cerere scrisă, în vederea 

rezolvării problemei. 

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu 

a fost rezolvată la nivelul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, acesta are dreptul de a se adresa, 

în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.  

Art. 96. 

(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 

asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe 

perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 

1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) 

se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului 

de administraţie al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

(4) Dirigintele/învăţătorul clasei va adresa o solicitare scrisă Poliţiei Locale/Primăriei de 

pe raza domiciliului elevului/elevei, pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 

5079/31.08.2016  și ale prezentului regulament, atunci când elevul/eleva, din învăţământul 

obligatorii a acumulat mai mult de 100 de absenţe nemotivate. 

(5) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în Liceul Teoretic ”Lucian 

Blaga”, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele 

medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă, pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ. 

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe 

lună, să ia legătura cu învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului 

legal va fi consemnată în caietul învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ 

primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru 

distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 

obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de 

curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare 

o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 

(9) ) Dirigintele/învăţătorul clasei are obligaţia ca în cazul în care părintele, tutorele sau 

susținătorul legal nu ia legătura cu şcoală, cu toate că a primit invităţii oficiale (minim 2 ), să 

se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de pe raza 

domiciliului elevului. 
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Art. 97. 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a elevilor și a 

personalului Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. 

Art. 98.  

Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru părinții, tutorii 

sau susținătorii legali ai elevilor. 

Art. 99. 

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai elevilor de la clasă. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 

didactice și a echipei manageriale a Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, în demersul de asigurare 

a condițiilor necesare educării elevilor. 

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de 

elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în 

prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 100.  

(1) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, la nivelul fiecărei clase, se înființează și 

funcționează comitetul de părinți. 

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 

adunarea generală a părinților, convocată de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte care prezidează ședința. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 

30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în 

prima ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte. 

(5) Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile Comitetul de părinţi sunt descrise în anexa 

16, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 101.  

(1) La nivelul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” funcționează consiliul reprezentativ al 

părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” este compus 

din președinții comitetelor de părinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale 

căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se 

consemnează în procesul-verbal al ședinței. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 

acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 

(5) Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile Consiliul reprezentativ al 

părinților/Asociația de părinți sunt descrise în anexa 17, parte integrantă a prezentului 

regulament. 

Art. 102.  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt 

înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa 18, parte integrantă a 

prezentului Regulament.  
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(3) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul Liceului 

Teoretic ”Lucian Blaga”. 

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

și care se atașează contractului educațional. 

Art. 103. 

(1) Contractul educațional  cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților 

semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele 

sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.  

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, 

tutore sau susținătorul legal, altul pentru Liceul Toretic „Lucian Blaga  și își produce efectele 

de la data semnării. 

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute 

în contractul educațional. 

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute 

în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile 

care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 

Art. 103. 

(1) Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale 

colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

(2) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, 

instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și 

nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor primari ai educației. 

(3) Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 

prezentului regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și 

cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, activități educative, 

recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a 

învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după 

școală”. 

Art. 104. 

(1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 

activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 

unitatea de învățământ. 

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă 

electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare 

pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru 

asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității. 

Art. 105. 

(1) Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații 

confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune liceului. 

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în 

protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității 

elevilor. 
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(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul liceului, pe site-

ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 

(5) Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula 

activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal 

dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele 

din care provin instituțiile respective. 

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în 

buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul Teoretic ”Lucian 

Blaga”. 

Dispoziții finale și tranzitorii 
Art. 106. 

(1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor/ evaluărilor naționale. 

(2) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

(3) În Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” se asigură dreptul fundamental la învățătură și 

este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate. 

(4) În termen de 15 de zile de la data aprobării prezentului regulament în consiliul de 

adminsitraţie, elevii, părinții acestora, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și 

nedidactic sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile sale. 

(5) Regulamentul de organizare și funcționare va fi multiplicat și afișat în cancelarie, 

CDI, postat pe site-ul liceului pentru a putea fi consultat  de toți cei interesați. 

(6) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se 

abrogă. 

Director, 

prof. Mihael Mihalcea 



Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Proces vebal prezentare regulament – personal 

 

Nr. ………………..…. 

Proces verbal 

Încheiat astăzi, …………………..… între prof. Mihalcea Mihael, director al Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga”, şi angajaţii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cu ocazia prelucrării 

prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

aprobat conform hotărârii CA nr. …………, ale regulamentului intern aprobat prin hotărârii 

CA nr. …………. şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016; 

Semnatarii prezentului proces verbal au luat la cunoştinţă obligaţiile ce le revin conform 

regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, al 

regulamentului intern  şi  al regulamentului de organizare și funcționare al unităţilor de 

învăţământ aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016. 

Directorul unităţii înstiinţează semnatarii prezentului proces verbal, că cele trei 

regulamente pot fi consultate în centrul de documentare şi informare, de asemenea profesorii 

diriginţi şi învăţătorii pot solicita un exemplar de la directorul adjunct pentru a fi prezentat în 

ora de dirigenţie şi la şedinţele cu părinţii 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Proces vebal / instructaj elevi 

     
Nr. .……. /…..……………….            

PROCES – VERBAL, 

Încheiat astăzi, …………………………….. între prof./înv. ………..………………….., 

diriginte/învăţător al clasei ..….. şi elevii clasei ……… cu ocazia prelucrării prevederilor 

regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” aprobat 

conform hotărârii CA nr. ……….. şi ale regulamentului de organizare și funcționare al unităţilor 

de învăţământ aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016. 

Semnatarii prezentului proces verbal au luat la cunoştinţă obligaţiile ce le revin conform 

regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” şi al 

regulamentului de organizare și funcționare al unităţilor de învăţământ aprobat prin OMENCS 

5079/31.08.2016. 

Dirigintele/învăţătorul clasei a citit elevilor Titlul VII (art. 96-180) din regulamentul de 

organizare și funcționare al unităţilor de învăţământ aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 

şi art. 36-91 din regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

Dirigintele/învăţătorul clasei a citit elevilor OMENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea 

statutului elevului şi anume (Cap. al II-lea drepturile elevilor: art. 3-13, Cap. al III-lea 

îndatoririle/obligaţiile elevilor: art. 14-15, Cap. al IV-lea sancţionarea elevilor: art. 16-29). 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Semnătura elev 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   
  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Semnătura elev 

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   
 

 

Diriginte/învăţător, 

___________________________ 



1 

 

Anexa 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Alegerea membrilor, funcţionarea şi atribuţiile consiliului de adminsitraţie 

 

Extras din OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologia – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

Funcţionarea consiliului de administraţie 
Art. 10  

(1) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administrație 

este directorul unității de învățământ. Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și 

confesional conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.  

(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. 

(3) (a) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară 

și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de 

administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor.  

(b) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform 

lit.(a), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii 

consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 2/3 din voturile celor 

prezenți.  

(4) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administrație.  

(5) Consiliul de administrație poate emite hotărâri în condițiile în care sunt prezenți minimum 

jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situațiile prevăzute la alineatul (3). 

(6) Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și 

altele asemenea, se iau prin vot secret.  

(7) Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de 

administrație. Lipsa cvorumului unei ședințe, conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința respectivă.  

(8) Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

(9) La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu 

statut de observatori. Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din 

unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație.  

(10) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat problematici privind elevii, 

președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut 

de observator.  
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(11) La ședințele consiliului de administrație este invitat obligatoriu un reprezentant al părinților 

din rândul elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o 

problematică a acestui învățământ. În mod similar se procedează și în unităţile de învăţământ cu predare 

în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română. 

(12) La ședințele consiliului de administrație pot fi invitate și alte persoane, în funcție de 

problematica înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învățământ cu personalitate 

juridică are structuri arondate, pot participa ca invitați și coordonatorii acestora.  

(13) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administrație, membrii consiliului de administrație 

participanți au obligația să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.  

(14) Punctele de vedere ale observatorilor și ale invitaților se consemnează în procesul verbal și 

sunt asumate de aceștia prin semnătură. 

Art. 11  

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar precum și ori de câte ori este necesar în ședințe 

extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administrație sau două treimi din numărul 

membrilor consiliului de administrație sau a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral. 

Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului 

elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinților/asociației de părinți.  

(2) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de 

ore înainte de începerea şedinţei, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 

discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura 

de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-

mail sau sub semnătură. 

(3) Dacă, după 3 convocări, în interval de o lună de la emiterea deciziei de constituire a noului 

consiliu de administraţie, acesta nu se întruneşte statutar în şedinţă, se reconfirmă fiecare membru sau 

sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie, după caz.  

(4) Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind constituirea consiliului de 

administrație.  

(5) În cazul în care, în timpul mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1), cel puțin unul dintre membrii 

Consiliului de administrație își pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător alin. (3) și (4). 

Art. 13  

(1) Documentele consiliului de administraţie sunt:  

a) graficul și ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie;  

b) convocatoarele consiliului de administraţie;  

c) registrul de procese - verbale al consiliului de administraţie;  

d) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedintele de şedinţă, înregistrate în registrul de 

evidență al hotărârilor consiliului de administrație.  

(2) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie și registrul de evidență al 

hotărârilor consiliului de administrație se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni 

documente oficiale, se leagă şi se numerotează, de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima 

foaie preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.  
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(3) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit în mod obligatoriu de 

dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări etc). Registrele și dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului de administrație şi la secretarul consiliului de 

administraţie.  

Art. 14  

(1) Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza 

procesului verbal al ședinței, în suficiente exemplare, după caz, și se semnează de către președinte.  

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se afișează la avizier și pe pagina de web a unității de 

învățământ. 

(3) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice 

implicate în mod direct sau indirect în activitatea unității de învățământ.  

(4) Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate în termen de 30 zile de la data 

comunicării, la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate 

prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Atribuţiile preşedintelui consiliului de administaţie 

Art. 12  

(1) Preşedintele consiliului de administrație are următoarele atribuţii:  

a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;  

b) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;  

c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;  

d) desemnează secretarul consiliului de administraţie din personalul didactic din unitatea de învățământ, 

care nu este membru în consiliul de administrație;  

e) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare 

desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condițiile legii;  

f) verifică la sfârșitul fiecărei ședințe dacă toate persoanele participante (membri/ observatori/ invitați) 

au semnat procesul verbal de ședință. Lipsa cvorumului conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa 

respectivă.  

Atribuţiile secretarului consiliului de administaţie 

(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absența acestuia, de 

către o altă persoană desemnată de președintele consiliului de administrație.  

(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot și are următoarele atribuţii:  

a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor și a invitaților;  

b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al ședinței, în care consemnează inclusiv punctele de vedere 

ale observatorilor și invitaților, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie;  

c) comunică hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie salariaţilor, persoanelor fizice și 

juridice interesate, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data efectuării solicitării. Comunicarea se 

realizează prin poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.  

d) transmite organizațiilor sindicale reprezentative, care au membri în unitatea de învățământ, o copie a 

procesului verbal al ședinței și hotărârile adoptate de consiliul de administrație;  

e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.  
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Atribuţiile Consiliului de administraţie 

Art. 15  

(1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:  

a) elaborează tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie; 

b) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;  

c) aprobă regulamentul intern al unității de învățământ;  

d) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte poziţia unităţii de învăţământ în relaţiile cu terţi; 

f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ fișa – cadru a postului de director adjunct, 

elaborată de inspectoratul școlar; 

g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional–tip, aprobat prin ordin 

al ministrului educaţiei naționale în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de 

învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;  

h) întocmește statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate şi îl supune spre 

aprobare inspectoratului școlar la începutul fiecărui an școlar și ori de câte ori apar modificări;  

i) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte;  

j) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative; 

k) aprobă proiectul de dezvoltare instituţională, elaborat sub conducerea directorului unităţii de 

învăţământ şi planul managerial al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar pentru anul în curs; 

l) întreprinde toate demersurile ca unitatea de învățământ să se încadreze în limitele bugetului 

alocat calculat în baza costului standard per elev/preșcolar; 

m) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ținând cont de toate cheltuielile necesare 

pentru buna funcționare a unității de învățământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislația în vigoare 

și contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la 

ordonatorul superior de credite; 

n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ și răspunde, împreună cu directorul, 

de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

o) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ și stabileşte 

utilizarea acestora, în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi 

planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învățământ din 

activități specifice (închirieri de spații, activități de microproducție etc.), din donații, sponzorizări sau din 

alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziția acesteia; 

p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi 

destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 

q) avizează planurile de investiţii; 

r) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel 

postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare; 

s) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

t) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

u) în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extra-salariale ale 

directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu 

prevederile legii şi ale contractului individual de muncă; 
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v) aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuilelilor de deplasare și de participare la 

manifestări științifice în țară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri 

extrabugetare;  

w) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ, în baza solicitărilor depuse de aceștia;  

x) aprobă documentele specifice procesului de diagnoză ale unităţii de învăţământ; 

y) propune spre aprobare inspectoratului școlar înființarea centrelor de documentare și informare, 

a bibliotecilor școlare în unitățile de învățământ; 

z) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul „Şcoala după şcoală”, 

în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ; 

aa) avizează înfiinţarea şi funcţionarea formaţiunilor de studiu, la forma de învăţământ în limba 

maternă cu efective mai mici decât minimul prevăzut, conform prevederilor legii educaţiei naţionale; 

bb) înaintează către inspectoratul şcolar setul de programe şcolare pentru discipline/domenii de 

studiu, respectiv module de pregătire opţionale elaborate la nivelul şcolii şi solicită un aviz ştiinţific; 

cc) aprobă, după obţinerea avizului ştiinţific din partea inspectoratului şcolar, curriculumul la 

decizia şcolii; 

dd) pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic, avizează programele școlare pentru 

curriculumul în dezvoltare locală (CDL); 

ee) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ; 

ff) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

gg) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

învăţământ; 

hh) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă; 

ii) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, 

durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral; 

jj) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice; 

kk) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi 

schema de personal didactic auxiliar și nedidactic; 

ll) aprobă numirile de învăţători/diriginţi la clase şi a coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

mm) stabilește, la propunerea directorului, lista posturilor/catedrelor vacante/ rezervate/ complete 

și incomplete, în condițiile legii; 

nn) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă 

comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului, validează rezultatele concursurilor și aprobă 

angajarea pe post, în condiţiile legii; 

oo) avizează comisiile în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar; 

pp) realizează anual evaluarea activităţii personalului; 

qq) avizează, la solicitarea directorului unității de învățământ, realizarea unui nou examen medical 

complet, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului; 

rr) avizează, la solicitarea a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație, 

realizarea unui nou examen medical complet, în cazurile de inaptitudine profesională de natură 

psihocomportamentală a directorului sau directorului adjunct; 

ss) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitatea personalului didactic de predare prevăzute de 

Metodologia – cadru de mișcare a personalului didactic în învățământul preuniversitar; 

tt) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului 

din unitate; 
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uu) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre 

membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, 

cu votul a 2/3 dintre membri acestuia și comunică propunerea inspectoratului școlar; 

vv) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu 

votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei 

de eliberare din funcţie; 

ww) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă și o revizuiește, după caz; 

xx) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul 

învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al 

examenelor naţionale; 

yy) aprobă concediile salariaților din unitatea de învățământ, conform reglementărilor legale în 

vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile și regulamentului intern; 

zz) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ; 

aaa) aprobă, în condițiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învățământ; 

bbb) asigură în limita bugetului alocat participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaților unității de învățământ; 

ccc) administrează baza materială a unității de învățământ; 

ddd) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar.  

Extras din Legea Educaţie Naţionale nr. 1/2011 

Art. 96  

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 

administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, 

consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi si cu 

autorităţile administraţiei publice locale. 

(2) În unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 

administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 

2 reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului 

local. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice 

din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si 

pentru invatamantul prescolar si primar. 

b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti 

ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 

didactice din unitatea de invatamant respectiva. 

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti 

ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 

didactice din unitatea de invatamant respectiva. 
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(3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele 

consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. 

 

(4) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Preşedintele 

conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate. 

(41) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. 

(42) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a convocareprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu 

statut de observator. 

(5) În învăţământul particular si confesional, în componenta consiliului de administraţie sunt 

incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana 

desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie 

cuprinde si un reprezentant al consiliului local. 

(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare si de funcţionare a 

consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si 

sportului. 

(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 

a) adoptă proiectul de buget si avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 

c) aprobă curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral; 

d) stabileşte poziţia scolii în relaţiile cu terţi; 

f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal 

nedidactic; 

g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral; 

h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

i) aprobă comisiile de concurs si validează rezultatul concursurilor; 

j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

k) îşi asumă răspunderea publică pentru performantele unităţii de învăţământ, alături de director; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. 

(8) Consiliul de administraţie poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt prezenţi minimum 

jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile 

consiliului de administraţie se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenţi exceptând situaţiile prevăzute 

la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi 

procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de 

sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în 

conflict de interese nu participă la vot. 

(9) Deciziile privind bugetul si patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Art. 18 

(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 
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(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.  

(4) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, conducerea consiliului de administraţie 

este asigurată de persoana desemnată de fondatori.  

Art. 19 

(1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ.  

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care 

are statut de observator.  

(3) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele 

consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a 

elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
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Nr. …………………………………… 

 

Model propunere membru CA 
 

 

Subsemnatul ………………………………….., angajat al Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga” pe postul/catedra …………………….…………………., propun* pentru alegerea 

în calitate de membru al Consiliului de Administraţie din cota aferentă cadrelor didactice, 

conform art. 7 din OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologia – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar  pe domnul/doamna …………………………………………., 

Menţionez că propunerea este făcută cu acordul persoanei nominalizate, conform art. 

8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

 

 

Data, 

……………… 

Semnătura, 

…………………………. 

 

 

 

* Conform art. 14, alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic 

„Lucian Blaga” – fiecare cadru didactic angajat în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” cu contract de muncă 

poate să se autopropună pentru alegerea ca membru al Consiliului de administraţie 
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Model Buletin de vot pentru alegerea membrilor CA 

 

  

  

  

  

  

 

 
Model Buletin de vot pentru alegerea membrilor CA 

 

 

  

  

  

  

  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro  
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ANUNŢ PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE 

CONSTITUIREA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

LICEULUI TEORETIC „LUCIAN BLAGA” 

Prin hotărârea nr……………………. consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga” a hotărât declanşarea procedurii de alegere a noului consiliu de administaţie pentru anul şcolar 

………………..  

Toată procedura de constituire a noului consiliu de administraţie se va desfăşura cu respectarea 

tuturor prevederilor legale şi anume: 

1) OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar (art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, 

art. 9); 

2) Art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

3) Art. 18 şi art. 19 din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

4) OMECS 4621/2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; 

5) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” aprobat prin 

hotărârea consiliului de administraţie nr. …………………. 

Extras din Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga” 
Art. 12. 

(1) Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este condus de consiliul de administrație, de director și de 

director adjunct. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea liceului se consultă, după caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, asociația părinților, consiliul școlar 

al elevilor, autoritățile administrației publice locale. 

Art. 13. 

(1) Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” este format din 9 membri.  

(2) Constituirea Consiliului de administraţie se realizează în conformitatea cu art. 5, art. 6, art. 7 şi 

art. 8 din OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare 

a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

(3) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în legea educaţie naţionale nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în OMEN 4619/22.09.2014 privind aprobarea 

metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi în OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

(4) Modalitatea de funcţionare şi atribuţiile consiliului de adminsitraţie sunt descrise în anexa 2, 

parte integrantă a prezentului regulament. 

  



12 

 

Art. 14. (alegerea cadrelor didactice membre în consiliul de adminsitaţie) 

(1) Alegerea reprezentanţilor personalului didactic se face, prin vot secret, în plenul Consiliului 

profesoral, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţii propuşi/autopropuşi 

(primele 3 cadre didactice). 

(2) Înainte de începerea consiliului profesoral, în care se aleg membrii Consiliului de adminsitraţie, 

fiecare cadru didactic angajat în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” cu contract de muncă poate să se 

autopropună pentru alegerea ca membru al Consiliului de administraţie. 

(3) Fiecare angajat al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cu contract de muncă poate să propună un 

cadru didactic angajat cu contract de muncă în unitate pentru alegerea ca membru al Consiliului de 

administraţie. Propunerea unui cadru didactic fără acordul acestuia este interzisă. 

(4) Directorul unităţii are obligaţia de anunţa, prin afisaj în cancelarie, posibilitatea de 

autopropunere/propunere pentru alegere ca membru al Consiliului de administraţie, cu 5 zile 

calendaristice înainte de data Consiliului de administraţie. 

(5) Propunerea sau autopropunerea de canditatură se face în scris la secretariatul unităţii până cel 

târziu 1 oră înainte de începerea consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice membre ale 

Consiliului de adminsitraţie. Modelul solicitării de propunere/autopropunere este pus la dispoziţie de 

director prin serviciul secretariat. 

(6) Cu 1 oră înainte de începerea consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice membre ale 

consiliului de adminsitraţie, directorul unităţii realizează buletinul de vot. Pe buletinul de vot sunt trecute 

toate cadrele didactice propuse sau autopropuse. Modelul de buletin de vor este prezentat în anexa 2, 

parte integrantă a prezentului regulament. 

(7) Fiecare membru al consiliului profesoral primeşte un buletin de vot pe care va vota, prin bifarea 

căsuţei din dreptului fiecărui candidat, trei cadre didactice. Buletinele de vot care au bifate mai puţin sau 

mai mult de trei cadre didactice sunt declarate nule. 

(8) Înainte de începerea procedurii de vot, directorul propune consiliului profesoral alegerea unei 

comisii de validare a votului. Comisia strânge buletinele de vot şi numără voturile valabil exprimate. 

(9) În cazul în care pe ultimele poziţii care permit alegerea ca membru în consiliul de administraţie 

se află la egalitate mai multe cadre didactice, se va relua procesul de vot, pe buletinele de vot fiind trecute 

doar cadrele didactice aflate la egalitate de voturi, iar fiecare membru al consiliului profesoral va vota 

atâtea cadre didactice câte locuri libere au rămas pentru consiliul de administraţi. 

Art. 15. (desemnarea reprezentanţilor părinţilor în consiliul de adminsitaţie) 

(1) Alegerea reprezentanţilor părinţilor în consiliul de adminsitaţie se face, prin vot secret, în plenul 

adunării generale a consiliului reprezentativ al părinţilor dintre părinţii care au elevi în unitate. 

(2) Directorul unităţii împreună cu preşedintele comitetului reprezentativ al părinţilor convoacă 

adunarea generală a consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(3) Fiecare comitet de părinţi poate propune un candidat pentru a fi membru al consiliului de 

adminstraţie. De asemenea părinţii care doresc pot să se autopropună. 

(4) În plenul adunării generală a consiliului reprezentativ al părinţilor se realizează buletine de vot 

pe care sunt trecute toate propunerile/autopropunerile. Fiecare membru în consiliul reprezentativ va vota 

două persoane dintre cele propuse/autopropuse.  

(5) Sunt desemnaţi membri ai consiliului de adminsitraţie, primii doi părinţi în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi. 

(6) Cadrele didactice din unitate, care au şi copii în unitate nu pot candida şi deci nu pot fi alese 

membre în consiliul de adminsitraţie. 



Anexa 3 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Atribuţii director şi director adjunct 

 

Extras din Legea Educaţie Naţionale nr. 1/2011 

Art. 97.  

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ.  

(2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ si realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ; 

c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performantele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare si funcţionare 

al unităţii de învăţământ; 

e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget si raportul de execuţie 

bugetară; 

f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea si încetarea 

raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ; 

g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii; 

h) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o 

conduce. Raportul este prezentat în fata comitetului de părinţi si este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale si a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; 

i) coordonează colectarea si transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul 

naţional de indicatori privind educaţia;. 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Directorul  

Art. 20.  

 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament.  

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 

management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, 

după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu 

primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, 

respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul-cadru 

al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. 

(2).  

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 

Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la 

alin. (2).  

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.  

(6) În unităţile de învăţământ cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre 

directori este un cadru didactic din rândul minorităţii respective. Respectarea criteriilor de competenţă 

profesională este obligatorie.  



(7) În unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în care există şi clase 

cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru didactic care nu aparţine minorităţilor 

şi care predă în limba română.  

(8) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată 

a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a 

primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului 

unităţii de învăţământ.  

(9) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din funcţie, la 

propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice 

fondatoare.  

(10) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, 

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul 

anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia 

inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu 

posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.  

Art. 21.  

 (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:  

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educaţională;  

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local;  

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ;  

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;  

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;  

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii 

asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

inspectoratului şcolar.  

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:  

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară;  

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;  

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.  

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

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;  

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;  

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post 

şi angajarea personalului;  

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, 

elaborate de minister.  

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:  

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliul de administraţie;  



b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie;  

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în 

Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);  

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul 

unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;  

f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;  

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare;  

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta 

este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, 

din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile 

respective;  

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi 

comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;  

l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune 

spre aprobare consiliului de administraţie;  

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 

unităţii de învăţământ;  

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;  

p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de 

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din 

unitatea de învăţământ;  

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare 

consiliului de administraţie;  

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 

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

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea 

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

la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;  

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;  

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ;  

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a 

responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare;  

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a 

salariaţilor de la programul de lucru;  

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ;  

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;  

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;  



aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, 

inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control 

asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi 

evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.  

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit 

legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă 

aplicabile.  

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în 

unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale.  

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. 

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.  

Art. 22.  

În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, 

directorul emite decizii şi note de serviciu.  

Art. 23.  

 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia 

în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 

general.  

Directorul adjunct  

Art. 24.  

 (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncţi aflaţi în 

subordinea sa directă.  

(2) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte în conformitate cu normele metodologice 

elaborate de minister şi cu alin. (1) al prezentului articol.  

(3) Se poate numi un director adjunct, pentru:  

a) unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial care au peste 30 de formaţiuni de 

studiu;  

b) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi îndeplinesc 

una dintre condiţiile: au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din 

învăţământul preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu 

predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare 

într-o limbă a minorităţilor;  

c) unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 20 şi 30 de clase şi au internat 

şi cantină;  

d) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;  

e) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi îndeplinesc una din 

condiţiile: au cel puţin 10 clase din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul preşcolar sau 

au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au 

secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor;  

f) unităţile de învăţământ liceal/postliceal care au între 20 şi 25 de clase şi au internat şi cantină.  

(4) Se pot numi doi directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, liceal 

sau postliceal care funcţionează cu peste 50 de formaţiuni de studiu.  



(5) Se pot numi trei directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, liceal 

sau postliceal care funcţionează cu peste 70 de formaţiuni de studiu sau cu peste 70 de formaţiuni de 

studiu din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar.  

Art. 25.  

 (1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin 

concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 

management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  

(2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 

motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul 

a 2/3 dintre membri. Propunerea se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului 

şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 

directorului adjunct al unităţii de învăţământ.  

(3) În situaţia în care propunerea de eliberare din funcţie este făcută de către consiliul profesoral, 

este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului cu acordul inspectoratului 

şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.  

(4) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ particular poate fi eliberat din funcţie prin 

decizia persoanei juridice fondatoare.  

(5) Eliberarea din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ liceal militar se face 

cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.  

Art. 26.  

(1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 

educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin 

fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de 

director pe perioade determinate.  

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.  

Art. 27.  

(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul 

unităţii de învăţământ.  

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate 

deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, 

judeţean sau naţional. 



Anexa 4 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Funcţionarea şi atribuţiile consiliului profesoral 

 

Extras din Legea Educaţie Naţionale nr. 1/2011 

Art. 98.  

(2) Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele: 

a) gestionează si asigură calitatea actului didactic; 

b) stabileşte Codul de etică profesională si monitorizează aplicarea acestuia; 

c) validează fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în 

baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 

e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia scolii; 

f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de “profesorul 

anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră; 

g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;  

h) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor 

didactice cu performante slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 

i) propune consiliului de administraţie programele de formare si dezvoltare profesională 

continuă a cadrelor didactice; 

j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie; 

k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 57.  

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare 

şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este 

directorul.  

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.  

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la 

toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are 

obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în 

scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele 

consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere 

disciplinară.  

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din 

numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma 

de bază în unitatea de învăţământ.  

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

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 

personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.  

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, 

ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale 

ale şedinţelor consiliului profesoral.  

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 

desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai 

operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot 

participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.  



(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă.  

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul 

de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 

unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ.  

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.  

Art. 58.  

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:  

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea de învăţământ, care se face public;  

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;  

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ;  

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări 

sau modificări ale acestora;  

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară 

după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;  

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 

potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ;  

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de 

învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

"bine", pentru elevii din învăţământul primar;  

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;  

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a 

activităţii desfăşurate de acesta;  

m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice;  

n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" 

personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în 

unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ;  

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte 

de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;  

p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;  

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii;  



s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 

orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.  

Art. 59.  

Documentele consiliului profesoral sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;  

b) convocatoare ale consiliului profesoral;  

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 



 

 

Anexa 5 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

Funcţionarea şi atribuţiile consiliului clasei 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitarr 

Art. 60  

(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel 

puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul 

postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului 

elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.  

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal.  

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.  

Art. 61  

Consiliul clasei are următoarele obiective:  

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;  

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;  

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;  

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare;  

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.  

Art. 62  

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, 

cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa 

şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral 

validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil 

pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru învăţământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel 

puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

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

sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 63  

 (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor 

clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-



 

 

verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al 

consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate 

pentru fiecare şedinţă.  

Art. 64  

Documentele consiliului clasei sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;  

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;  

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 



Anexa 6 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Funcţionare catedrelor/comiilor metodice şi atribuţiile şefilor de catedră/responsabililor 

de comisii metodice 

Extras din OMENCS nr. 5079/31.08.2016, privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016 

SECTIUNEA a 3-a. Catedrele/Comisiile metodice 

Art. 65 (1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

(2) În învăţământul preşcolar şi primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, 

pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ.  

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul 

comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii.  

(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori 

a membrilor acesteia.  

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului 

de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ.  

Art. 66 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:  

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii 

de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al 

acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional;  

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; f) analizează periodic performanţele şcolare ale 

copiilor/elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a completa 

condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs; 

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;  

i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru 

examene/evaluări şi concursuri şcolare;  

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă etc.;  

k) implementează standardele de calitate specifice;  

l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;  

m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu;  

n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii.  

Art. 67 Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi completează 

dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, 

elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după 

consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii);  



b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de 

responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;  

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;  

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;  

e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;  

f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea 

directorului;  

g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în 

consiliul profesoral;  

h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

 



Anexa 7 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Atribuţiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 68  

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, 

un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, 

în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului 

elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.  

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 

nonformală.  

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.  

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 69  

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii:  

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ;  

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 

clasei/grupei;  

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de 

către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;  

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor;  

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi 

rezultatele acesteia;  

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;  

h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;  

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative;  

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ;  

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional;  

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.  

Art. 70  

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

conţine:  



a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;  

b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;  

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;  

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;  

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;  

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;  

g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;  

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise 

de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.  

Art. 71 

 (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare.  

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii 

de învăţământ. 



Anexa 8 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

Atribuţiile funcţie de diriginte 

Extras din OMENCS nr. 5079/31.08.2016, privind aprobarea regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2016 

SECTIUNEA a 2-a. Profesorul diriginte 

Art. 72 (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, 

profesional şi postliceal.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu. 

(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/profesorului 

pentru învăţământul primar. 

Art. 73 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune de 

studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 

(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică.  

Art. 74 (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului 

didactic. 

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform proiectului 

de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 

Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt 

desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie 

sau în afara orelor de curs, după caz. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:  

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";  

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, 

precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi 

organizaţii.  

(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se 

consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul 

unităţii.  

(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate 

pentru colectivul de elevi.  

Art. 75 1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, 

pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora.  

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la 

fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.  

Extras din regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

La fiecare şedinţă cu părinţii/consultaţie cu părinţii se va rerspecta ordinea de zi propusă în 

tematică la nivelul unităţii, fiecare diriginte/învăţător poate introduce pe ordinea de zi şi late 

teme în funcţi de specificul clasei. 

Art. 76 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  



c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este 

cazul;  

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;  

e) activităţi educative şi de consiliere;  

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare:  

2. monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;  

3. colaborează cu: 

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru 

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi 

pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;  

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor 

probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;  

d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea 

elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară;  

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor 

clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la 

elevi;  

4. informează:  

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;  

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea 

se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei 

unităţi de învăţământ.  

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

Art. 77 Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, tutori sau 

susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei;  

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului 

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi 

în carnetul de elev;  

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;  

f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al elevilor;  

h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; i) elaborează portofoliul dirigintelui. 

Art. 78 Dispoziţiile art. 76 şi 77 se aplică în mod corespunzător personalului didactic din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 
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Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității 
 

Regulamentul comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea 

interculturalității 
 

CAPITOLUL I   DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a   

faptelor de corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității, 

 denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiei 

mai sus amintite, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Nr. 1409 

din 2007, privind Strategia M.E.C.T. referitoare la reducerea fenomenului violenţei în unităţile de 

învăţământ preşcolar, precum şi cu Regulamentul  -cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar (aprobat prin OMENCS Nr. 5079/31.08.2016) şi cu Regulamentul de 

Organizare și Funcționare  al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.  

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de 

predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de 

învăţământ.  

Art.3. În România, cetăţenii au drepturi egale.  

CAPITOLUL II    CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA COMISIEI 

Art. 4. Directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, ca preşedinte al Consiliului de Administraţie 

constituie, prin Decizia nr. 19/05.09.2016, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a   faptelor 

de corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității, 

cu respectarea prevederilor OMECT Nr. 1409/2007. 

Art. 5. Comisia este coordonată, din partea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic 

”Lucian Blaga”, de către Director Mihalcea Mihael.  

Art. 6. Membrii Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violenţei a  faptelor de corupție și 

discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității sunt:  

- Mihalcea Mihael- responsabil 

- Iancu Ioana 

- Apostică Paul - Psiholog școlar 

- Varga Gineta – reprezentant al Comitetului de părinți 

- Georgescu Mariana- Reprezentantul autorității locale  

- Ene Aurelian – polițist de proximitate 

- Buzatu Sorin  

- Prunescu Ileana 

- Rada Luminița Elena 

- Radu Vasile 

- Alamariu Marina-reprezentant elevi. 

Art. 7. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, 

unitatea şcolară elaborează si adoptă propriul Plan Operaţional privind prevenirea si eliminarea 

violenţei a   faptelor de corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității şi 

propriul Regulament de funcţionare a Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a   faptelor de 

corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității.  

 



CAPITOLUL III   ATRIBUŢII 
Art. 8. Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent și/sau discriminatoriu şi a cauzelor 

care pot determina manifestări de violenţă a acestora, de discriminare, prin implicarea cadrelor didactice 

şi a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori).  

Art. 9. Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi 

(ca autori sau ca victime) în cazuri de violenţă, prin care să se urmărească:  

- conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane si asupra celorlalţi 

(colegi, cadre didactice, părinţi, prieteni etc.);  

- prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative (resentimentul, suspiciunea excesivă, 

iritabilitatea, ostilitatea, negativismul);  

- ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de sine, evaluarea corectă a calităţilor si a 

defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă, proiectarea unor experienţe pozitive 

pentru viitor);  

- dezvoltarea autonomiei (rezistenţă faţă de expectanţele si evaluările celorlalţi prin cristalizarea 

unui cadru intern de referinţă, valori personale pozitive);  

- dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de autoanaliză a 

propriului comportament.  

Art. 10. Implicarea Consiliului Școlar al Elevilor în proiectarea și derularea activităţilor de 

prevenire şi reducere a fenomenului de violenţă în şcoală, a oricăror forme de discriminare și corupție.  

Art. 11. Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă în 

programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate (Poliţia 

comunitară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţile locale, Biserica, 

alte organizaţii specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi a tinerilor).  

Art. 12. Valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de 

violenţă prin implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare (sportive, artistice etc.).  

Art. 13. Responsabilizarea elevilor cu comportament violent și/sau discriminatoriu prin aplicarea 

unor măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi formativ; evitarea centrării exclusiv pe sancţiune şi 

eliminarea din practica educaţională a unor sancţiuni care contravin principiilor pedagogice (de 

exemplu, sancţionarea comportamentului violent prin notă, repetenţie etc.).  

Art. 14. Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei și/sau discriminării  

prin implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (psihologul şcolar, asistenţi sociali, 

mediatori), a părinţilor.  

Art. 15. Colaborarea şcolii cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de 

violenţă, și/sau discriminatorii în toate etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea, stabilirea 

unui program comun de intervenţie, monitorizarea cazurilor semnalate); organizarea de întâlniri în 

scoală, programe extraşcolare cu participarea comună a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a 

specialiştilor din domeniu.  

Art. 16. Identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire sau în 

rezolvarea cazurilor de violenţă existente.  

Art. 17. Iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi 

formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale 

violenţei şcolare (forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri), precum și la aspecte privind  

promovarea interculturalității. 

Art. 18. Semnalarea de către şcoală a cazurilor de familii cu un comportament violent faţă de 

copii şi implicarea în rezolvarea acestora (în cazuri extreme, participarea la procedurile de plasament 

familial); colaborarea scolii cu instituţii cu responsabilităţi în acest domeniu, precum Autoritatea 

Tutelară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliile Judeţene pentru 

protecţia copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Poliţie.  

Art. 19. Elaborarea şi optimizarea anuală a Planului Operaţional de eliminarea violenţei a   

faptelor de corupție și discriminării  în mediul şcolar și promovarea interculturalității.  

Art. 20. Elaborarea unui Raport anual şi aducerea lui la cunoştinţa Consiliului Profesoral al 

Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, referitor la activităţile derulate în baza Planului Operaţional elaborat. 

Acest Raport este luat în considerare de către directorul unităţii care elaborează raportul general privind 

starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară.  



Art. 21. Identificarea activităţilor procedurale, cu scop de prevenire a comportamentelor violente 

și/sau discriminatorii din unitatea şcolară şi elaborarea procedurilor de lucru în domeniul prevenirii 

primare, secundare sau terţiare a violenţei şcolare și/sau a discriminării.  

Art. 22. Transmiterea procedurilor de lucru elaborate în scopul prevenirii și eliminării violenței 

în școală, a faptelor de corupție și a discriminării, de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

de la nivelul unităţii şcolare, spre aplicarea acestora de către Comisia pentru prevenirea și  eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar.  

Art. 23. Toate procedurile de lucru avizate de către C.E.A.C. în acest domeniu sunt aduse la 

cunoştinţa personalului unităţii şcolare, elevilor şi părinţilor şi devin obligatorii.  

Art. 24. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării  

în mediul şcolar și promovarea interculturalității colaborează cu toate comisiile care funcţionează la 

nivelul unităţii şcolare şi, cu precădere cu Comisia pentru orintare școlară și profesională,  cu Consiliul 

Școlar al Elevilor, Avocatul Elevilor, Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, etc.  

Art. 25 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării  

în mediul şcolar și promovarea interculturalității promovează, cu precădere, la nivelul unităţii noastre 

şcolare, prevederile Legii Nr. 272/2001 privind protecţia şi drepturile copilului.  

 

CAPITOLUL IV  

DISPOZIŢII FINALE  
Art.26. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor, a părinţilor sau reprezentanţilor 

legali ai acestora şi a personalului didactic de predare,  didactic auxiliar şi nedidactic prin postarea lui 

pe site-ulLiceului Teoretic ”Lucian Blaga”;  

Art.27. Prezentul regulament a fost  aprobat de către Director Mihalcea Mihael în data de 03 

martie 2015 și intră în vigoare la Aaceastă dată, pentru anul școlar 2014-2015.  

ANEXĂ  

Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul 

violenţei şcolare, după cum urmează:  
- conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului 

democratic (toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului, 

gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei );  

- considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acţiune desfăşurată în această direcţie;  

- conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se 

în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei;  

- prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de 

violenţă;  

- conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora;  

- promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii;  

- acordarea priorităţii în ceea ce priveste protecţia şi îngrijirea victimelor;  

- susţinerea familiilor în ceea ce priveste exercitarea rolului lor educativ.  

MIC DICŢIONAR:  

Violenţa în şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum:  
- violenţă verbală şi psihologică:  

 poreclire,  etichetare;  tachinare,  ameninţare,  hărţuire;  intimidare;  umilire;  

 jignire etc.  

 

- violenţă fizică; comportamente care intră sub incidenţa legii:  

 viol,  pornografie,  pedofilie,  consum/comercializare de droguri,  furt,  

 tâlhărie,  ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic,  

 alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala.  
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Listă elevi – pentru şedinţa cu părinţii 

 

Aprobat director, 

Şedinţă cu părinţii clasei ……………….. 

Data: ………………. 

Ora …………… 

Sala …………. 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev (se 

completează de către diriginte/învăţător) 
Nume şi prenume părinte prezent 
(se completează de către firma de pază) 

Seria şi număr CI/BI 

părinte prezent 

Semnătura 

părinte prezent 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

Diriginte/învăţător, 
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Atribuţii profesori de serviciu 

(1) Învăţătorul/profesorul de serviciu va fi prezent în şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de începerea 

cursurilor, asigurând instruirea elevilor de serviciu. 

(2) Învăţătorul/profesorul de serviciu trebuie: 

i) Să deschidă fişetul în care se află cataloagele (preluând cheia de la secretariat); 

ii) Să verifice prezenţa elevilor de serviciu şi să le facă un scurt instructaj; 

iii) Să completeze procesul verbal cu activitatea desfăşurată; 

iv) Să verifice după ultima oră cataloagele şi să încuie fişetul (predând cheia la secretariat)." 

(3) În timpul pauzelor învăţătorul/profesorul de serviciu va urmări ca elevii să aibă un comportament 

civilizat în clase, pe holuri şi la grupurile sanitare, în sectorul în care este repartizat conform graficului 

afişat în cancelarie şi la avizierul de la intrare. 

(4) În cazul pătrunderii în şcoală a unor persoane străine învăţătorul/profesorul de serviciu va lua măsurile 

necesare ca aceste persoane să părăsească şcoala, anunţând directorul şi agentul de pază. 

(5) Profesorul/învăţătorul de serviciu îi va atenţiona pe elevi la începutul orelor să intre în săli unde să 

aştepte în linişte sosirea profesorului. 

(6) În cazul în care este nevoit să părăsească serviciul învăţătorul/profesorul de serviciu va lăsa un 

înlocuitor. Părăsirea serviciului se va face numai în baza unei cereri aprobată de directorului de serviciu 

în care se va menţiona numele şi prenumele profesorului înlocuitor. 

(7) Profesorul/învăţătorul de serviciu va monitoriza înregistrarea (în registrul special –  de la agenţii de 

pază) datele personale ale fiecărei persoane străine care intră în clădire. 

(8) Profesorul/învăţătorul de serviciu poate anunţa profesorul, directorul, sau alt angajat al şcolii când 

acesta este solicitat de o persoană străină, respectând desfăşurarea normală a orelor de curs. 

(9) Profesorul/învăţătorul de serviciu va supraveghea intrarea şi plecarea elevilor din şcoală. 

(10) Profesorul de serviciu permite accesul elevilor fără carnet numai după ce identifică elevul şi clasa 

din care face parte. Pentru identificarea elevilor fără carnet, profesorul de serviciu poate să contactează 

dirigintele clasei,directorul de serviciu sau să consulte listele cu elevii claselor. 

(11) Profesorul/învăţătorul de serviciu consemnează în procesul verbal orele neefectuate şi motivul. 

Permite părăsirea şcolii, de către clasa întreagă la ultima oră, dacă învăţătorul/profesorul orei lipseşte, pe 

bază de proces verbal completat de către elevii clasei. 

(12) Profesorul/învăţătorul de serviciu aprobă învoirea elevilor care doresc părăsirea unităţii de 

învăţământ numai la solicitarea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal.  Pentru elevii majori învoirea 

se poate aproba fără prezenţa părintelui.  

Pentru elevii care pretind că au probleme medicale, se va permite părăsirea unităţii numai cu avizul 

cabinetului medical. În situaţii de urgenţă apelează serviciul 112 şi coordonează acordarea primului 

ajutor. Profesorul/învăţătorul de serviciu va anunţa părinţii elevului/elevei şi în situaţii excepţionale va 

însoţi elevul/eleva la spital. " 

(13) Profesorul/învăţătorul de serviciu asigură acoperirea orelor profesorilor care sunt în concediul 

medical sau în alte învoiri legale. 

(14) Profesorul/învăţătorul de serviciu secundar răspunde în primul rând de cataloage. În timpul orelor 

cheia de la fişetul cu cataloage se va afla la profesorul de serviciu secundar. 

(15) Profesorul/învăţătorul de serviciu consemnează în procesul verbal elevii care sunt surprinsi fumând 

în incinta şcolii. 

(16) În timpul pauzelor profesorilor/învăţătorilor de serviciu nu vor sta în cancelarie, ci vor fi pe holuri 

între elevi sau în curtea şcolii. 

 



Anexa 12 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Atribuţii elevi de serviciu 

Elevii de servicu au următoarele obligaţii: 

(1) Să cunoască cu o zi înainte locurile de serviciu: 

Corp A: - 1 elev de serviciu în hol parter secretariat 

- 1 elev de serviciu la intrarea elevilor 

Corp B: - 2 elevi de serviciu la intrarea cadrelor didactice; 

(2) Să respecte programarea realizată de învățător/diriginte; 

(3) Să fie prezenţi la posturile precizate cu 10 minute înainte de începerea programului. Programul 

de serviciu este organizat în două schimburi:  dimineaţă între orele 7.30-13.30 şi după-amiază între 13.30-

19.30. 

(4) Vor părăsi şcoala după încheierea ultimei ore de curs (13.30 schimbul I şi 19.30 schimbul II); 

(5) Să poarte la vedere ecusonul special, ”Elev de serviciu”, ştampilat de direcţiune pentru a putea 

fi recunoscut; 

(6) În timpul orelor vor încuia uşa de la intrarea elevilor pe care o vor redeschide la pauză; 

(7) Vor respecta cu rigurozitate orarul şcolii atunci când acţionează soneria pentru „intrare” şi 

„ieşire”, în caz contrar li se va scădea nota la purtare; 

(8) Nu vor permite intrarea persoanelor străine în şcoală; 

(9) În pauze vor supraveghea cu mare atenţie intrarea pentru a observa eventualele persoane străine 

care încearcă să pătrundă în şcoală, incluzându-se printre elevi; 

(10) În cazul în care pătrund totuşi în şcoală persoane din afara acesteia vor anunţa un profesor din 

şcoala, preferabil profesorul de serviciu sau personalul de pază; 

(11) Nu au voie să părăsească serviciul decât pentru rezolvarea unor situații ale școlii, la  solicitarea 

de profesorului de seviciu, serviciului secretariat sau a  directorului de permanenţă; 

(12) În situații deosebite (stare precară de sănătate, susținere de evaluări etc.) înlocuirea elevului 

de seviciu cu un alt elev se realizează cu acordul învăţătorului/ profesorului de seviciu, dirigintelui sau 

directorului de permanenţă; 

(13) În pauze nu vor permite colegilor să se aglomereze în jurul lor; 

(14) Vor manifesta promptitudine în a da sau transmite informaţii legate de activitatea din şcoală, 

la solicitarea părinţilor, a secretariatului etc. 

(15) În timpul orelor, supraveghează sectorul repartizat şi în cazul unor fapte deosebite anunţă 

imediat profesorul de serviciu sau directorul; 

(16) Vor sesiza profesorul de serviciu asupra eventualelor deteriorări ale bazei materiale. 

(17) Elevul de serviciu va anunţa profesorul, directorul, sau alt angajat al şcolii când acesta este 

solicitat de o persoană străină, dar respectând desfăşurarea normală a orelor de curs (acestia nu vor fi 

întrerupţi din ore). 
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Funcţionarea şi atribuţiile consiliului elevilor 

Extras din OMENCS 4742/2016 din 10.08.2016 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Art. 39  

(1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului 

lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.  

(2) În fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar 

al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.  

Art. 40  

(1) Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din 

învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ. 

(2) Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct. 

(3) Consiliul şcolar al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la 

specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al 

Elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura 

o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 

deciziilor consiliului şcolar al elevilor. 

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea consiliului şcolar al elevilor, prin 

punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru  

întrunirea biroului executiv şi a adunării generale a respectivului consiliu şcolar al elevilor. Fondurile 

aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta 

derularea activităţilor educaţionale.  

Art. 41 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/ 

directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de 

interes pentru aceştia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadrele didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.; 

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din 

medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ 

preuniversitar; 

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care posturile sunt vacante; 

l) desemnează un membru observator pentru consiliul de administraţie, conform legii; 

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie; 

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui consiliului şcolar al elevilor, în comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii, comisia de prevenire şi combatere a violenţei şi orice altă comisie din 

care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 



o) Consiliul şcolar al elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile 

educative extraşcolare realizate.  

Art. 42 

(1) Forul decizional al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar 

este adunarea generală. 

(2) Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar 

este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:  

a) preşedinte;  

b) vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  

c) secretar; d) membri: reprezentanţii claselor.  

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează biroul executiv.  

Art. 43 

 (1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber 

exprimat biroul executiv al consiliului şcolar al elevilor.  

(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar şi gimnazial, 

biroul executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a - a VIII-a. 

(3) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la 

invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele 

consiliului şcolar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite 

şedinţe ale consiliului de administraţie. 

(4) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau 

postliceal, activează în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. 

(5) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii:  

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului şcolar al elevilor; 

b) conduce întrunirile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ;  

c) este purtătorul de cuvânt al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; 

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a 

libertăţii de exprimare;  

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv şi a adunării generale, dacă acesta 

nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului.  

(6) Mandatul preşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate 

este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie.  

Art. 44 

(1) Vicepreşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii:  

a) monitorizează activitatea departamentelor;  

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;  

c) elaborează programul de activităţi al consiliului.  

(2) Mandatul vicepreşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de 

activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.  

(3) În unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există şi clase/secţii cu 

predare în limbile minorităţilor naţionale sau în unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor 

naţionale, în care funcţionează şi clase/secţii cu predare în limba română, în consiliul şcolar al elevilor 

este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale, respectiv ale claselor cu predare în limba română, după caz.  



Art. 45 

 (1) Secretarul consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are 

următoarele atribuţii:  

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ 

preuniversitar;  

b) notează toate propunerile avansate de consiliul şcolar al elevilor.  

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul 

îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins 

cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie.  

Art. 46 

Întrunirile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor 

desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte.  

Art. 47 

(1) Consiliul şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă 

departamentele prevăzute în propriul regulament.  

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul şcolar al elevilor şi să asigure 

aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile consiliului şcolar al 

elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii consiliului şcolar al 

elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează 3 absenţe nemotivate consecutive 

vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  

(3) Membrii consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria 

de a prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice 

procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.  

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului 

instructiveducativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu 

caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa 

unităţii de învăţământ.  

(5) Fiecare membru al consiliului şcolar al elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la 

vot. Votul poate fi secret sau deschis. 

 

 

 



Anexa 14 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 

Procedură echivalare studii 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Art. 136  

(1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii 

furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare 

unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după 

recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după 

susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de 

echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită 

şcolarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile 

privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii 

şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.  

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către 

o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, 

stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un 

psiholog/consilier şcolar.  

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma 

unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.  

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea 

comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru 

care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului 

la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite 

dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. 

Dosarul este retransmis, în maximum 5 zile, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de 

specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi 

echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare.  

(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 

de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase 

absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor 

şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind 

recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă 

din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.  

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale 

din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă 

echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, 

în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru 

anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.  

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare 

formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate, care evaluează elevul, în 

termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele 



din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori 

promovate. Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După 

promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie 

prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de 

desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de 

învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul 

persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în 

sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în 

străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 

României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în 

Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei 

discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. 

Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, 

acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de 

diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate 

rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită 

reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 

reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima 

clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.  

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se 

face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice.  

(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România.  

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică 

prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar 

din România.  

Art. 137  

(1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care 

urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în 

unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul 

de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate 

echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 

 



 

 

Anexa 15 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Metodologia de organizare a examenelor organizate de Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” 

I. Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 139 

(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 

condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare, respectiv în 

clasa a V-a. 

(2) Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învăţământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta 

stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare, în cazul în care numărul 

candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare depăşeşte numărul de locuri, în baza metodologiei de 

înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. 

(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este permisă 

pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor 

specifice, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în 

următoarele situaţii: 

a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere 

în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite; 

b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor 

specifice; 

c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective. 

(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi 

de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie 

internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de 

verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează 

pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în 

regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care 



 

 

optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare 

decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea 

nivelului de cunoştinţe a limbii respective. 

Art. 140 

Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

Art. 141 

La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta  

Art. 142 

(1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. 

La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.  

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii catedrei de 

specialitate. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în 

componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. 

Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, 

după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între 

elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit 

un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie 

curriculară. 

Art. 143 

(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de 

minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al 

primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul 

tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 

schimba biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. 

Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai 

apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în 

favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de 

cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 

preşedintele comisiei de examen. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său 

global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi 

examinatori. 



 

 

Art. 144 

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin 

calificativul "Suficient"/media 5,00. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 

examenul de corigenţă, cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00. 

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an 

şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la 

examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 145 

(1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite 

cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, 

stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 146 

(1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 

amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-

şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2), 

când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, 

de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-

şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota 

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de 

elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de 

către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba 

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2). 

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în 

arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii 

amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea 

sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 

Art. 147 

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în 

catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

  



 

 

II. Instructaj membri comisiei de examen 

Art. 142 din OMENCS 5079/31.08.2016 

(1) Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și 

practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe 

- proba scrisă și proba orală. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași 

specialitate sau după caz specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară. 

Art. 143 din OMENCS 5079/31.08.2016 

 (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru 

învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, 

din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu 

subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează 

o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe 

baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare 

decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul 

respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba 

biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare 

probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele 

de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele 

două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota 

finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea 

elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi 

examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o 

diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei 

de examen. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se 

procedează  
 

Am luat la cunoştinţă (nume şi prenume/semnătură):  

1) …………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

Anexa 16 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga  

Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile Comitetului de părinţi 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 176  

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.  

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor 

didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor 

necesare educării copiilor/elevilor.  

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de 

copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, 

numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.  

Art. 177  

 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei 

sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.  

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 

prezenţi. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se 

pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.  

Art. 178  

(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează 

comitetul de părinţi.  

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.  

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 

de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.  

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: 

un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile 

fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învăţământul 

antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.  

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa 

managerială.  

Art. 179  

Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;  

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare 

la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;  

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, 

asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul 

şcolar;  



 

 

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a 

grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei 

de părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin 

asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;  

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământ primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea 

bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;  

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;  

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, 

extraşcolare şi extracurriculare;  

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, 

dacă acestea există.  

Art. 180  

Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii 

de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.  

Art. 181  

(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu 

personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este 

obligatorie.  

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 

cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.  

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 

strângerea fondurilor. 



 

 

Anexa 17 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Modalitatea de funcţionarea şi atribuţiile Consiliului reprezentativ al 

părinților/Asociației de părinți 

Extras din OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: 

Art. 182  

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor 

din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul 

de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se 

poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. (4) 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile.  

Art. 183  

 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.  

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi.  

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice 

şi juridice.  

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.  

Art. 184  

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul 

la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;  

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile 

cu rol educativ din comunitatea locală;  

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;  

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;  

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;  

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;  

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 



 

 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 

care au nevoie de ocrotire;  

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau 

de integrare socială a absolvenţilor; j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul 

obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;  

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea 

de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;  

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;  

m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

internate şi în cantine;  

n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala 

după şcoală".  

Art. 185  

 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi 

utilizate pentru:  

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive;  

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară;  

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.  

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, 

judeţean, regional şi naţional. 

 

Actul constitutive al Asociaţiei Părinţilor din L. T. “Lucian Blaga” Bucureşti 

Art. 1.  ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR L. T. “LUCIAN BLAGA” BUCUREŞTI, numită 

în continuare Asociaţie, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, 

independent şi apolitică, infiinţată conform Ordonanţei Guvernului  nr. 26/2000 şi Decretului 

nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. 

Art. 2. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR L. T. “LUCIAN 

BLAGA” BUCUREŞTI, denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu 

numărul 122293/01.03.2013 eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul Comunicare şi 

Relaţii cu Publice. 

Art. 3 În temeiul dreptului constituţional la asociere, următorii membrii fondatori 

consimt la constituirea asociaţiei: 

a). ILIE COSTEL, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 20.05.1970, în 

Jud. Călăraş, Com. Şoldanu, domiciliat în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 33A, 

sc. D,  etaj 3, ap. 181, Sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 

biroul nr. 4 la data de 08.10.2007; 

b). DUMITRU NELUŢA cetăţean român, sex feminin, născută la data de 19.02.1972, 

în Jud. Teleorman, Com. Mîrzăneşti, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 309, bl. 

8, sc. F, etaj 2, ap. 208, Sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 733122, eliberata de SPCEP 

S2 biroul nr. 4 la data de 02.03.2010; 



 

 

c). MÎNZALĂ GABRIELA, cetăţean român, sex feminin, născută la data de 

25.07.1974, în Jud. Buzău, Com. Vintilă Vodă, domiciliată în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă 

Ioniţă nr. 1, bl. 33A, sc. D, ap. 176, Sector 2, identificată cu C.I. seria PC nr. 561821, eliberată 

de SPCEP S2 la data de 12.12.2012; 

d). OPREA IULIANA - NICOLETA, cetăţean roman, sex feminin, născută la data 

de 11.07.1979, în Jud. Suceava, Mun. Suceava, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 

354, bl. 2, sc. 6, et. 9, ap. 236, Sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 553389, eliberata de 

SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 08.01.2008. 

Art. 4. Asociaţia îşi propune ca scop: 

a). susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi 

îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi 

a specificului societăţii româneşti, în interesul copiilor din unitatea de învăţământ si din 

învăţământul preuniversitar. 

b). obţinerea şi gestionarea de fonduri şi bunuri materiale în vederea sprijinirii 

financiare şi material a activităţii instructive - educative şi extraccuriculare desfăşurate la 

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Bucureşti. 

c). Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din învăţământul 

preuniversitar în  relaţiile cu profesorii şi conducerea şcolii, Inspectoratele  şcolare, 

Administraţiile centrale şi locale, sindicatele din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte 

organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă. 

Art. 5. Asociaţia are un patrimoniu distinct, atribuindu-i-se un sediu şi stabilindu-i-se 

organele de conducere. 

Art. 6. Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de către 

aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul 

fiscal. 

Art. 7. (1) Asociaţia îşi are sediul în incinta Liceului Teoretic “Lucian Blaga” din 

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 355, Sector 2. 

 (2) Asociaţia  poate deschide sucursale şi filiale sau  poate  deschide  birouri în ţară şi 

străinătate. 

Art. 8. Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-

se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a statutului. 

Art. 9. Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei este format din activul iniţial al 

Asociaţiei, alcătuit din aportul în bani al membrilor, în valoarea totală de 700 lei. 

Art. 10. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: 

a). Adunarea Generală, formată din membrii Asociaţiei; 

b). Consiliul Director; 

c). Cenzorul, făra drept de vot în Consiliul Director.  

Art. 11. Consiliul Director al Asociaţiei este format din: 

a). Preşedinte, care este de drept şi Preşedintele Adunării Generale, şi al Consiliului 

Director; 

b). 2 (doi) vicepreşedinţi; 

c). membrii fondatori ai Asociaţiei; 

d). Directorul unităţii de învăţământ sau un reprezentant al corpului profesoral făra drept 

de vot în Consiliul Director. 

Art. 12. Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi 

control, alese la constituire, sunt: 

a). Preşedinte: . 



 

 

      - ILIE COSTEL, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 20.05.1970, în 

Jud. Călăraş, Com. Şoldanu, domiciliat în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 33A, 

sc. D,  etaj 3, ap. 181, Sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 

biroul nr. 4 la data de 08.10.2007. 

b). Vicepreşedinţii: 

      - OPREA IULIANA - NICOLETA, cetăţean roman, sex feminin, născută la data 

de 11.07.1979, în Jud. Suceava, Mun. Suceava, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 

354, bl. 2, sc. 6, et. 9, ap. 236, Sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 553389, eliberata de 

SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 08.01.2008; 

      - DUMITRU NELUŢA cetăţean român, sex feminin, născută la data de 

19.02.1972, în Jud. Teleorman, Com. Mîrzăneşti, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon, 

nr. 309, bl. 8, sc. F, etaj 2, ap. 208, Sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 733122, eliberata 

de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 02.03.2010. 

   c). Membrii: 

              - MÎNZALĂ GABRIELA, cetăţean român, sex feminin, născută la data de 

25.07.1974, în Jud. Buzău, Com. Vintilă Vodă, domiciliată în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă 

Ioniţă nr. 1, bl. 33A, sc. D, ap. 176, Sector 2, identificată cu C.I. seria PC nr. 561821, eliberată 

de SPCEP S2 la data de 12.12.2012. 

Art. 13. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de către 

Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani. 

Art. 14. Noi, asociaţii - membrii fondatori, împuternicim pe numitul ILIE COSTEL, 

legitimat  cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 

08.10.2007, să reprezinte Asociaţia în scopul obţinerii personalităţii juridice, înscrierea 

Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi obţinerea avizelor necesare. 

Art. 15. Prezentul act constitutiv este redactat în 6 (şase) exemplare, fiecare cu forţă 

juridică egală. 

 

SEMNATURILE FONDATORILOR 

MEMBRII FONDATORI: 

ILIE COSTEL ……………………………………………………. 

DUMITRU NELUŢA …………………………………………….. 

MÎNZALĂ GABRIELA ………………………………………….. 

OPREA IULIANA - NICOLETA ………………………………… 
 

 

Statutul Asociaţiei Părinţilor L.T. „Lucian Blaga” - Bucureşti 

Capitolul I - dispoziţii generale 

Art. 1. Asociaţia de părinţi a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti numită în 

continuare ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR L. T. „LUCIAN BLAGA” - BUCUREŞTI se 

constituie asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat, neguvernamentala, non - 

profit şi apolitică în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituţia României, 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr. 346/2005  (modificată prin 

Ordonanţa nr. 37/2003) cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul  nr. 31/1954 privitor 

la persoanele fizice şi persoanele juridice şi funcţionează pe baza Statutului propriu, pe care 

şi-1 adoptă în mod liber.  

Art. 2.   (1) Asociaţia îşi are sediul în incinta Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din 

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 355, Sector 2, respectiv corp C2, etaj 2, sala nr. 12,  conform 



 

 

contractului de comodat nr. 06/18.03.2013 încheiat între Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public aflat în subordinea 

Consiliului Local Sector 2, Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Bucureşti, în calitate de 

comodanţi, şi d-nul. Ilie Costel - preşedinte al Asociaţiei Părinţilor L. T. „Lucian Blaga” - 

Bucureşti conform actului constitutiv, în calitate de comodatar, şi îşi desfăşoară activitatea la 

nivel local, naţional şi internaţional. 

(2) Sediul poate fi schimbat la o altă adresă sau în altă localitate din ţară, cu aprobarea 

Adunării Generale a membrilor asociaţi, în condiţiile legii şi ale prezentului statut. 

(3) Asociaţia va putea deschide reprezentanţe, birouri, va putea înfiinţa sucursale şi filiale pe 

teritoriul ţării. 

(4) Asociaţia va avea dreptul de a se afilia la organisme similare din ţară şi străinătate, 

pastrandu-şi autonomia faţă de orice altă organizaţie la care aderă. 

 

Art. 3. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR L. T. „LUCIAN 

BLAGA” - BUCUREŞTI, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 122293 din data de 

01.03.2013 valabilă până la 01.09.2013, emisă de Ministerul Justiţiei. 

Art. 4. Asociaţia se constitue pe o perioadă de timp nelimitată şi îşi începe activitatea 

de la data rămânerii irevocabile a încheierii judecătoreşti de funcţionare a acesteia. 

Art. 5. La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 700 lei, destinat de fondatori, 

prin actul de constituire, realizării scopului Asociaţiei. 

Art. 6. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR L. T. „LUCIAN BLAGA” - BUCUREŞTI, este 

fondată potrivit actului constitutiv, de: 

a). ILIE COSTEL, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 20.05.1970, în Jud. 

Călăraş, Com. Şoldanu, domiciliat în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 33A, sc. 

D,  etaj 3, ap. 181, Sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 

biroul nr. 4 la data de 08.10.2007; 

b). DUMITRU NELUŢA, cetăţean român, sex feminin, născută la data de 19.02.1972, în 

Jud. Teleorman, Com. Mîrzăneşti, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 309, bl. 8, 

sc. F, etaj 2, ap. 208, Sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 733122, eliberata de SPCEP 

S2 biroul nr. 4 la data de 02.03.2010; 

c). MÎNZALĂ GABRIELA, cetăţean român, sex feminin, născută la data de 25.07.1974, în 

Jud. Buzău, Com. Vintilă Vodă, domiciliată în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 

33A, sc. D, ap. 176, Sector 2, identificată cu C.I. seria PC nr. 561821, eliberată de SPCEP S2 

la data de 12.12.2012; 

d). OPREA IULIANA - NICOLETA, cetăţean roman, sex feminin, născută la data de 

11.07.1979, în Jud. Suceava, Mun. Suceava, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 

354, bl. 2, sc. 6, et. 9, ap. 236, Sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 553389, eliberata de 

SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 08.01.2008. 

Art. 7.  Asociaţia se constituie prin libera adeziune a membrilor săi, la ea putând adera 

orice federaţie de părinţi din România şi se poate asocia cu alte asociaţii profesionale, 

culturale sau sportive, naţionale şi internaţionale, care desfăşoară activităţi ce interesează 

asociaţia. 

Capitolul II - Scopul si obiectivele asociaţiei 
Art. 8. Scopul Asociaţiei: 

  a). Sprijinirea unităţii de învăţământ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti în 

activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare şi supraveghere a elevilor acestei şcoli şi 

implicarea în activităţile de îmbunătăţire, modernizare, întreţinere şi exploatare a bazei 

materiale a unităţii de învăţământ; implicarea în activităţi extraşcolare. 



 

 

  b). Susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi 

îmbunătăţirea continua a învăţământului, în concordanţă cu standardele şi specificul societăţii 

româneşti, în interesul copiilor din şcoală. 

  c). Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga” Bucureşti în relaţiile cu profesorii şi conducerea unităţii de învăţământ . 

  d). Reprezentarea şi promovarea atât în faţa autorităţilor, cât şi în faţa altor persoane 

juridice de drept public sau privat, precum şi a oricărui alt subiect de drept, a intereselor 

asociaţiei, în condiţiile prezentului statut şi ale legii. 

Art. 9. Obiectivele asociaţiei: 

  a). Susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio - 

profesională, de integrare sociala a elevilor; 

  b). Stimularea elevilor şi a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele şi 

concursurile şcolare naţionale şi internaţionale; 

  c). Crearea unui parteneriat viabil parinţi - cadre didactice; 

  d). Implicarea în procesul de învăţământ, prin sprijin acordat unităţii şcolare, care poate 

să fie şi sprijin material; 

  e). Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

  f). Realizarea unei identităţi vizuale a Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti; 

  g). Identificarea de surse de finanţare în vederea realizării scopului şi implicarea 

directă în îmbunătăţirea continua, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea bazei materiale a 

unităţii de învăţământ ; 

  h). Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi intituţiile 

cu rol educativ pe plan intern şi internaţional; 

  i). Susţinerea conducerii unităţii de învăţământ  în organizarea şi în desfăşurarea 

activităţilor profesionale şi a consultanţilor cu părinţii pe teme educaţionale; 

  j). Sprijinirea unităţii de învăţământ  şi participarea la organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor şcolare; 

  k). Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară 

sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării 

situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor; 

  l). Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor; 

  m). Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc 

imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorifică pregătirea şi inteligenţa lor; protejarea 

tinerelor valori; 

  n). Susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, 

economic şi sportiv; 

  o). Prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop 

împreună cu profesorii unităţii de învăţământ; 

  p). Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile şi consumul lor în 

rândul copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor prin intermediul unităţii de învăţământ 

; 

  r). Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturare specifice poporului român; 

  s). Acordarea de burse unor elevi în anumite condiţii, conform unei metodologii care 

va fi elaborată ulterior; 

  t). Organizarea unor concursuri la nivel şcolar şi interşcolar, la nivel naţional şi 

internaţional 

  u). Realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate în 

condiţiile legii. 



 

 

Capitolul III - Membrii asociaţiei 
Art. 10. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri: 

  a). membrii fondatori; 

  b). membrii nefondatori: părinţi ai actualilor elevi; părinţi ai absolvenţilor Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti; absolvenţi ai Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti; 

cadre didactice ale Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Bucureşti; 

  c). membrii de onoare. 

 Art. 11. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt persoanele fizice şi juridice care au semnat 

actul de constituire al asociaţiei şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile 

lui şi participă cu fonduri sau alte contribuţii la constituirea patrimoniului şi la realizarea 

scopurilor asociaţiei. 

Art. 12. Pot deveni membri ai asociaţiei, persoanele care nu au semnat actul de 

constituire al asociaţiei, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10, lit. b). al prezentului 

şi îşi exprimă acordul cu prevederile statutului asociaţiei, pe care se obligă să-1 respecte 

întocmai şi care participă la acţiunile organizate de către asociaţie în scopul realizării 

obiectivelor propuse. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către 

Consiliul Director.  

Art. 13. (1) Pot fi membri de onoare ai Asociaţiei persoane fizice recunoscute ca 

personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de altă natură, care prin 

activitatea lor sprijină activitatea Asociaţiei sau ideile în baza cărora acţionează aceasta. 

(2) Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de 

vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere, administrative şi control ale 

asociaţiei. 

(3) Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunării Generale, având rol consultativ. 

(4) Membrii de onoare sunt aleşi/aprobaţi prin votul majorităţii simple în Consiliul Director, 

dintre personalităţile care s-au distins prin diferite realizări şi/sau care au o contribuţie 

importantă la desfăşurarea activităţilor asociaţiei. 

(5) Titlul de membru de onoare al asociaţiei poate fi acordat şi altor membri ai Asociaţiei, fondatori sau 

nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei, fără a le fi afectate astfel 

drepturile câştigate potrivit prevederilor prezentului statut. 

(6) Calitatea de membru de onoare va putea fi retrasă doar de către Consiliul Director, cu votul 

majorităţii membrilor acestuia. Decizia de retragere a calităţii de membru de onoare va trebui 

motivată, urmând a fi comunicată persoanei în cauză în termen de 10 (zece) zile de la şedinţa 

Consiliul Director. 

Art. 14. Obligaţiile şi drepturile membrilor.  

(1). Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:  

a). să respecte statutul asociaţiei şi hotărârile Consiliului Director; 

b). să participe la lucrările Adunării Generale a asociaţiei pentru adoptarea tuturor 

hotărârilor; 

c). să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei; 

d). să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei; 

e). să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei; 

f). să contribuie la realizare acţiunilor propuse de asociaţie; 

g). să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale; 

h). să respecte recomandările şi standardele asociaţiei; 

i). să participe la toate acţiunile asociaţiei şi să beneficieze de toate mijloacele şi 

facilităţile oferite de aceasta, iar în cazuri speciale la cele pentru care au pregătirea necesară; 

j). să promoveze şi să apere interesele asociaţiei; 



 

 

k). să contribuie prin toate mijloacele ce le stau la dispoziţie la îndeplinirea 

scopurilor asociaţiei, la crearea unei imagini pozitive despre activitatea şi scopurile asociaţiei; 

l). să păstreze secretul asupra activităţilor din cadrul asociaţiei, atunci când o 

asemenea măsură este adoptată de către Adunarea Generală; 

m). să participe, direct sau prin reprezentare, la toate întâlnirile la care sunt 

convocaţi; 

n). să aplice deciziile luate şi să se solidarizeze activ cu acţiunile stabilite statutar 

în cadrul asociaţiei; 

o). să achite la timp cotizaţia de membru. 

p). să nu producă daune şi/sau prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin 

activitatea desfăşurată; 

r). să nu se angajeze în activităţi sau să desfăşoare activităţi ce contravin scopurilor 

şi obiectivelor asociaţiei, specificate în prezentul statut; 

s). să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără a avea mandat din partea forurilor 

în drept; 

t). să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor 

organizate de asociaţie; 

 u). să nu manifeste o atitudine opusă intereselor Asociaţiei sau să comită acte de 

indisciplină de natură a dăuna activităţii acesteia; 

v). să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor 

organizate de asociaţie. 

(2). Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

a). toţi membrii activi ai asociaţiei au drept egal de vot, cu excepţiile prevăzute de 

statut; 

b). să utilizeze baza materială a asociaţiei pentru atingerea scopurilor prevăzute în 

statut; 

c). să se adreseze cu cereri, propuneri şi reclamaţii la orice nivel al conducerii 

asociaţiei; 

d). să iniţieze, sa propună şi să participe la acţiuni în sprijinul realizării obiectivelor 

propuse în prezentul statut; 

e). să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei şi să participe la 

activităţile Asociaţiei; 

f). să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control 

ale Asociaţiei în condiţiile prezentului Statut. 

g). să reprezinte asociaţia, în condiţiile stabilite de Consiliul director; 

h). să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului Asociaţiei. 

 

Art. 15. (1) Calitatea de de membru al Asociaţiei se poate pierde în următoarele cazuri: 

a). prin excludere; 

b). la cerere; 

c). prin radiere, în urma decesului; 

d). ca efect al desfiinţării Asociaţiei. 

               (2) Excluderea poate interveni în următoarele cazuri: 

a). producerea de daune şi/sau prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin 

activitatea desfăşurată; 

b). angajarea în activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, 

specificate în prezentul statut; 

c). nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei; 



 

 

d). angajarea respectivei persoane în activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii 

de drept; 

e). condamnarea pentru fapte penale, stare de incompatibilitate cu aceea de membru al 

asociaţiei. 

                 (3) Excluderea se dispune de către conducerea Asociaţiei în conformitate cu Legea 

nr. 26/2000, la propunerea/hotarârea Colegiului Director, întrunit conform art. 15, alin. 1 din 

prezentul Statut. 

Art. 16. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra 

contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.  

  



 

 

Capitolul IV - organizare, conducere şi control 
Art. 17. Pentru coordonarea activităţii Asociaţiei, în vederea îndeplinirii scopurilor şi 

obiectivelor propuse, precum şi pentru administrarea patrimoniului său, se constitue organe de 

direcţie, administraţie şi control. Asociaţia are umătoarele organe de conducere, 

administrative şi de control: 
a). Adunarea Generală, formata din membrii Asociaţiei; 

b). Colegiul Director; 

c). Cenzorul, fără drept de vot în Consiliul Director. 
Art. 18. Adunarea generală 

 

(1) Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală, formată din totalitatea 

membrilor care au dobândit aceasta calitate în condiţiile legii şi ale prezentului statut. 

(2) Adunarea Generală este legal constituita în prezenţa a jumătate plus unu din totalul 

membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul valid a jumătate plus unu din membrii prezenţi. Vot 

valid se consideră votul direct liber exprimat sau votul prin împuternicire, doar în cazuri de 

indisponibilitate dovedită. Toţi asociaţii au drept de vot egal, acesta putând fi exercitat doar 

în nume propriu. Votul este deschis. Adunarea Generală poate hotărî ca votul să fie secret în 

situaţii excepţionale. 

(3) Adunarea Generală a asociaţilor va fi convocată de Consiliul Director prin persoana 

preşedintelui sau vicepreşedintelui acestui organism. Convocarea se va face în scris, cu 

confirmare de primire, va trebui să cuprindă, în toate situaţiile, data convocării, locul şi 

ordinea de zi, şi se va face cu cel puţin şapte zile înainte faţă de data programată pentru 

întrunirea Adunării Generale. Convocarea se va face în Adunări generale ordinare şi 

extraordinare. Convocarea Adunării ordinare va fi făcută cel puţin o dată pe an, în primul 

trimestru, iar cea a Adunărilor extraordinare se va face în condiţiile legii, ori de câte ori va fi 

necesar.  

(4) Adunarea Generala are următoarele atribuţii: 

a). stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; 

b). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil; 

c). alege şi revocă membrii în Consiliul Director; 

d). alege şi revocă cenzorul; 

e). controlează activitatea şi gestiunea consiliului de conducere şi a comisiei de 

cenzori; 

f). ia hotărâri cu privire la infiinţarea de filiale; 

g). orice alte atribuţii prevăzute prin lege. 

Art. 19. CONSILIUL DIRECTOR 
(1) Consiliul Director al Asociaţiei este format din: 

 a). Preşedinte, care este de drept şi Preşedintele Adunării Generale, şi al Consiliului Director; 

  b). 2 (doi) vicepreşedinţi; 

  c). membrii fondatori ai Asociaţiei; 

d). Directorul şcolii sau un reprezentant al corpului profesoral fără drept de vot în Consiliul 

Director. 

  (2) Membrii Consiliul Director, sunt aleşi de către Adunarea Generală a Asociaţiei 

dintre membrii Asociaţiei. După alegerea acestora, în cadrul Consiliului Director se vor 

organiza alegerile Preşedintelui şi a celor 2 vicepreşedinţi. 

(3) Alegerea membrilor Consiliului Director şi a Cenzorului se face pe o perioadă de 3 

(trei) ani. Până la organizarea alegerilor membrilor Consiliului Director, conducerea 

Asociaţiei va fi asigurată de către un Preşedinte şi vicepreşedinţii aleşi dintre membrii 

fondatori ai Asociaţiei. De comun acord şi în conformitate cu prevederile prezentului Statut, 



 

 

membrii fondatori au ales în calitate de PREŞEDINTE al Asociaţiei pe dl. ILIE COSTEL, 

cetăţean român, sex masculin, născut la data de 20.05.1970, în Jud. Călăraş, Com. Şoldanu, 

domiciliat în Bucureşti, Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 33A, sc. D,  etaj 3, ap. 181, Sector 

2, identificat cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 

08.10.2007, iar în calitate de VICEPREŞEDINŢI pe d-na. OPREA IULIANA - 

NICOLETA, cetăţean român, sex feminin, născută la data de 11.07.1979, în Jud. Suceava, 

Mun. Suceava, domiciliată în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 6, et. 9, ap. 236, 

Sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 553389, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data 

de 08.01.2008, şi pe d-na. DUMITRU NELUŢA, cetăţean român, sex feminin, născută la 

data de 19.02.1972, în Jud. Teleorman, Com. Mîrzăneşti, domiciliată în Bucureşti, Şos. 

Pantelimon, nr. 309, bl. 8, sc. F, etaj 2, ap. 208, Sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 

733122, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 02.03.2010,. 

(4) Membrii fondatori sunt membrii permanenţi ai Consiliului Director pe toată durata 

de funcţionare a Asociaţiei. 

(5) Consiliul Director al Asociaţiei este statutar întrunit în prezenţa a minim jumătate 

din membrii săi plini. Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot şi sunt valabile în 

cazul în care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, 

votul Preşedintelui se consideră determinant. 

(6) Atribuţiile Consiliului Director sunt: 

a). prezintă Adunării  Generale  raportul  de  activitate  pe perioada  anterioară,  

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri 

şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei; 

b). asigură realizarea strategiei generale stabilite prin statut pe baza hotărârilor 

Adunării Generale;  

c). stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare; încheie acte juridice 

în numele şi pe seama Asociaţiei; 

d). aprobă programele ce se desfăşoară în cadrul Asociaţiei şi numeşte 

coordonatorii abilitaţi de programe; 

e). analizează execuţia prevederilor obiectivelor Asociaţiei trimestrial şi anual; 

f). hotărăşte primirea şi excluderea membrilor în conformitate cu prevederile 

prezentului statut; 

g). aprobă organigrama aparatului executiv al Asociaţiei 

h). hotărăşte colaborarea şi afilierea la alte organizaţii interesate de acelaşi scop şi 

obiectiv; 

i). încheie şi reziliază contracte de colaborare cu persoane fizice şi juridice; 

j). angajează sau concediază personalul salariat al asociaţiei, stabileşte salariile 

acestora; 

k). ia orice măsura considerată ca fiind necesară pentru desfăşurarea activităţii în 

cadrul Asociaţiei; 

l). îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a asociaţilor; 

m). administrază patrimoniul Asociaţiei; 

n). îndeplineste orice alte atribuţii încredinţate de Adunarea Generală; 

(7) Consiliul Director poate folosi colective de experţi şi specialişti pe bază de contract 

prestări - servicii şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar. Consiliul 

Director se întruneşte cel puţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, fiind convocat 

de către preşedinte. 



 

 

(8) La sfârşitul mandatului toţi membrii consiliului sunt obligaţi să predea actele şi 

documentele Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces în baza unui proces - verbal 

ce se va întocmi în acest sens.  

(9) Preşedintele Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a). conduce lucrările Consiliul Director şi ale Adunării Generale; 

b). reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile centrale şi locale, presă, 

societăţi bancare, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din ţară sau străinătate; 

 c). reprezintă Asociaţia, pe baza împuternicirii dată de Consiliul Director, la 

aderarea la uniuni, federaţii sau grupări de persoane juridice cu caracter neguvernamental şi 

apolitic sau la constituirea de organisme pentru atingerea scopului asociaţiei; 

   d). întocmeşte împreună cu Consiliul Director raportul anual de activitate pe 

care îl prezintă spre aprobare Adunării Generale; 

   e). exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea 

scopului Asociaţiei şi a prevederilor statutare; 

   f). angajează patrimoniul Asociaţiei, gestionează şi administrează resursele 

acesteia, semnează contracte în numele asociaţiei şi ia măsuri curente necesare, respectând 

legislaţia în vigoare, prevederile prezentului statut şi hotărârile Adunării Generale; 

 g). pregăteşte şi prezintă trimestrial rapoarte Consiliului Director cu privire la 

activitatea proprie cât şi a Asociaţiei; 

h). urmăreşte şi decide luarea de măsuri potrivit competenţelor sale pentru 

aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin. 

(10) Preşedintele şi vicepreşedinţii au responsabilităţi în privinţa desfăşurării în bune 

condiţii a activităţii Asociaţiei. În lipsa preşedintelui, unul dintre vicepreşedinţi îndeplineste 

atribuţiile acestuia. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor face cu două semnături, a 

Preşedintelui şi a unui membru al Consiliului Director. 

(11) Preşedintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situaţii deosebite, cu unul 

dintre vicepreşedinţii în funcţie, prin Hotărârea Consiliul Director, până la expirarea 

mandatului. În această situaţie, Preşedintele nou ales va avea funcţia de Preşedinte interimar, 

iar mandatul acestuia va expiră la alegerea statutară a unui nou preşedinte prin procedura de 

numire. 

  



 

 

Art. 20. cenzorul  
(1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de către 

Adunarea Generală pentru o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorul Asociaţiei are următoarele 

atribuţii: 

a). verifică atât inopinant cât şi periodic modul în care este administrat patrimoniul 

Asociaţiei; 

b). întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c). poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot; 

d). îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 

       e). solicită întrunirea Consiliului Director în cazul sesizării unor 

nereguli, în vederea prezentării acestora. 

(2) Pentru a putea îndeplini funcţia de Cenzor al Asociaţiei, o persoana trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

a). să fie deţinător al unei dimplome de bacalaureat; 

b). să nu aibă cazier; 

c). să aibă cunoştiinţe minime economice şi legislative. 

(3) Cenzorul poate fi înlocuit în timpul mandatului, respectând aceeaşi procedură ca la 

numire. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

Capitolul V – Patrimoniul 

Art. 21. Patrimoniul Asociaţiei se formează din toate fondurile fixe şi baneşti obţinute 

pentru atingerea scopului Asociaţiei şi evidenţiate în contabilitate.  

Art. 22. Veniturile asociaţiei constau sau provin din: 

a). ajutoare financiare sau în bunuri mobile sau imobile ale membrilor sau ale 

terţilor, persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate; 

b). contribuţii la aderarea de noi membri; 

c). cotizaţii anuale ale membrilor (cuantumul minimal cotizaţiei se va stabili in lei, 

în prima şedinţa a Adunării Generale), donaţii, sponsorizări, subvenţii, subscripţii, alte 

contribuţii; 

d). finanţări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri 

externe; 

e). alte surse permise de lege; 

f). patrimoniul iniţial, aşa cum a fost prevăzut în actul constitutiv, alcătuit din 

aporturile în bani (numerar) depuse de către asociaţii - membri fondatori; 

g). contribuţiile materiale şi financiare ale membrilor; 

h). resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

Art. 23. Asociaţia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, 

conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 24. Anul financiar se închide la 31 decembrie. 

Art. 25. La data constituirii, Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 700 lei şi este 

alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori. 

Art. 26. Asociaţia poate deschide conturi, în lei sau valută, la banci din ţară sau 

străinătate, conform legii. 

Art. 27. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor face cu două semnături, ale 

Preşedintelui şi a unui membru al Colegiului Director, desemnat de Adunarea Generală pentru 

aceasta. 

Art. 28. majorarea patrimoniului 
(1) Patrimoniul Asociaţiei se poate majora prin aporturi, subvenţii legale, donaţii, 

contribuţii în bani, bunuri mobile şi imobile. 



 

 

(2) În vederea realizării unei finanţări minimale sigure, asociaţii convin că fiecare dintre 

ei este dator să contribuie trimestrial cu o cotizaţie al cărei cuantum va fi stabilit de Consiliul 

Director. 

Capitolul VI - Exerciţiul financiar - contabil 

Art. 29. Exerciţiul financiar - contabil al Asociaţiei incepe la 1 ianuarie al fiecărui an şi 

se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar - contabil începe la data constituirii. 

Capitolul VII - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei 

Art. 30. Dizolvarea. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, în următoarele 

condiţii: 

a). când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii 

publice; 

b). când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 

c). când Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să 

desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative 

prealabile care nu au putut fi obţinute. 

Art. 31. Instanţa competentă pentru dizolvarea Asociaţiei este judecătoria în 

circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul. 

Art. 32. În cazul dizolvării, bunurile ramase în urma lichidării vor fi transmise spre 

dobândire către Administraţia Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Bucureşti şi în folosul şcolii.  

Art. 33. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea a jumătate plus unu a membrilor 

fondatori.  

Art. 34. Lichidarea Asociaţiei se face conform prevederilor legale în vigoare. 

Capitolul VIII - Dispoziţii finale 

Art. 35. Prezentul statut a fost aprobat de membrii fondatori participanţi la Adunarea 

Generală de constituire a ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR L. T. „LUCIAN BLAGA” - 

BUUREŞTI semnatari ai Actului Constitutiv. 

Art. 36. Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, 

cu îndeplinirea condiţiilor legate de fond şi formă, în conformitate cu prevederile legii. 

Art. 37. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în 

vigoare. 

Noi, asociaţii - membrii fondatori, împuternicim pe numitul ILIE COSTEL, legitimat 

cu C.I. seria RD nr. 541447 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 08.10.2007, să 

reprezinte Asociaţia în scopul obţinerii personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi obţinerea tuturor avizelor necesare. 

Prezentul Statut redactat în limba româna, în 6 (şase) exemplare originale, fiecare cu 

forţă juridică egală, a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la 

data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2, 

Bucureşti. 



 

 

Anexa 18 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”  

Contract educaţional 

 
 

Nr. ............................ 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 

1. Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, cu sediul în București, Sos. 

Pantelimon Nr. 355, Sector 2, reprezentată prin director Mihalcea Mihael; 

2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile 

elevilor, reprezentată prin doamna/domnul ..............................................................................................., 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în .......................................................... 

………………………………………………………………………………………………….., 

3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept elevi, 

reprezentat prin elevul ..........................................................................................  

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 

implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației. 

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

Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în 

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:  

1. Unitatea de învățământ se obligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în Liceui Teoretic „Lucian Blaga”; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 

 e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

 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 beneficiarului primar al educaţiei; 

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

publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal 

sau fizic beneficiarul primar al educaţiei; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, 

şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip 

de avantaje; 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



 

 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun 

în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai 

educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 

religios. 

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 
    a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri 

pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

    b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în 

unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la clasă pentru evitarea degradării stării 

de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”;  

    c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al educaţiei;  

    d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul 

primar al educaţiei;  

    e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic 

„Lucian Blaga”; 

    f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 
a) de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat; 

c) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

d) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, 

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

incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

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

documente din portofoliul educaţional etc.; 

f) 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.); 

g) 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; 

h) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

j) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga, de orice tipuri 

de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi 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 Liceului Teoretic „Lucian Blaga; 

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

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

şi faţă de personalul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” sau de a leza în orice mod imaginea publică a 

acestora;  

m) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea 

acesteia; 

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

profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe perioada şcolarizării elevului. 

VI. Alte clauze: 
a) Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și al Consiliului de 



 

 

administrație; 

b) Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părți; 

c) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de către școală duce la aplicarea de 

sancțiuni celor vinovați conform ROFUIP și ROF al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 

d) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere din 

cadrul Liceului, răspund disciplinar conform art. 280 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului 

contract, contractului individual de muncă, ROFUIP  și pentru încălcarea normelor de comportament 

care dăunează interesului învățământului și prestigiului Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 

e) Nerespecarea din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligației privind 

asigurarea fecvenței școlare a elevului în învățământul obilgatoriu, duce la sesizarea organelor 

competente (Poliție, Protecția copilului, etc.); 

f) Nerespectarea de către elev a prevederilor perzentului contract atrage după sine punerea 

abaterilor săvârșite de către acesta, în discuția Consiliului profesorilor clasei și a Consiliului profesoral, 

urmată de aplicarea de sancțiuni prevăzute în Statul Elevului și regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou 

contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 
d) alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat astăzi, ..............................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte (un 

exemplar pentru şcoală şi un exemplar pentru părinte/elev). 

 

 

Unitatea școlară,        Beneficiar indirect, 

Director,         ………………… 

Prof. Mihael Mihalcea 

 
Am luat la cunoștință, 

Beneficiar direct, elevul, 

(în vârstă de cel puțin 14 ani) 
……………………………………… 


