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Capitolul I. 
DISPOZIŢII GENERALE. 
 
 Art.1. Regulamentul intern de funcţionare a Colegiului Naţional 
„Gh.Şincai” din Bucureşti ,sector 4,cuprinde norme specifice referitoare la 
funcţionarea Colegiului ,în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale 
nr.1/2011 şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar nr.4925 /2005 cu modificarile ulterioare .  
 Art.2. Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului Intern,aprobat de 
Consiliul de Administraţie şi Consiliul profesoral ,cu consultarea Asociatiei  de 
părinţi,Consiliului Elevilor şi Organizaţiei de Sindicat,este obligatorie pentru 
personalul de conducere,didactic de predare,didactic auxiliar,nedidactic,pentru 
elevii şi părinţii acestora. 

Necunoaşterea prevederilor acestui regulament nu absolvă personalul 
liceului, elevii şi părinţii acestora de  consecinţele încălcării lui. 
 
 Art.3. În incinta Colegiului Naţional „Gh.Şincai” sunt interzise ,conform 
legii: 

a)Crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de propagandă politică . 

b) Prozelitismul religios precum şi orice alta  formă de manifestare  care 
încalcă normele convieţuirii sociale,care pune în pericol sănătatea fizică şi 
psihică a elevilor,a personalului didactic,didactic auxiliar şi nedidactic. 

c)Fumatul, consumul băururilor alcoolice şi a substanţelor psihotrope. 
 Art.4.1.Structura anului şcolar, perioadele de desfăşurare a cursurilor se  
respectă întocmai. 
   2.Suspendarea cursurilor şcolare la nivelul Colegiului, pe o perioadă 
determinată se poate face la cererea directorului, cu aprobarea   Consiliului  de 
Administraţie ,după consultarea Asociatiei  de Parinţi , a Organizaţiei de Sindicat  
şi cu aprobarea I.S.M.B. 
   3.Suspendarea cursurilor este urmată de un program de recuperare  
a materiei prevăzută în programele şcolare. Acest program se stabileşte prin 
decizia Consiliului de Administraţie. 
 
Capitolul II. 
ORGANIZAREA COLEGIULUI NAŢIONAL „GH.ŞINCAI”  
 
Art.5. Colegiul Naţional „Gh.Şincai”  funcţionează pentru cursuri liceale de 
zi,clasele IX-XII,conform planului de şcolarizare propus şi aprobat de I.S.M.B. 
Art.6. Înscrierea la cursuri se va face conform metodologiei stabilite. 
Prin decizie internă, directorul stabileşte componenţa comisiilor de înscriere şi 
asigură instruirea corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor legale prevăzute 
pentru această activitate. 
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Art.7.(1)Clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională aprobată,de 
limbile moderne studiate de elevi şi,în măsura posibilităţilor, de opţiunile 
exprimate,la înscriere, de elevi. 
 (2)La inscrierea în liceu directorul poate interveni la solicitarea scrisa a 
părinţilor şi a elevilor ,pentru inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi 
străine sau chiar, pentru schimbarea lor.  
   
Art.8.(1)În Colegiul Naţional „Gh.Şincai”  cursurile se desfăşoară în două 
schimburi : 
- schimbul I :7,30 - 13,30 (14,30 ) pentru clasele a-XI-a şi a-XII-a. 
- schimbul II :13,40 (12,30 ) -19,30 pentru clasele a-IX-a şi a-X-a. 

(2)Ora de curs este de 50 minute iar pauza este de 10 minute.Între  
schimburile I şi II  pauza este de 20 minute (13,20-13,40 ) 
          (3)În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de  
curs si durata pauzelor  pot fi modificate,la propunerea bine fundamentată a 
Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea ISMB.  

 (4)Cu ocazia unor evenimente deosebite din activitatea Colegiului sau cu 
ocazia derulării unor programe cultural-educative organizate la nivel 
naţional,municipal, local ,la care participă un număr mare de elevi,Consiliul de 
Administraţie poate propune suspendarea unui număr de ore din program precum 
şi modalităţile de recuperare a materiei. 
Art.9. Accesul in unitatea de invatamant este permis astfel:   

1.Accesul elevilor este permis in incinta scolara pe baza carnetului de 
note,cu fotografie si avizat pentru anul in curs. 

 2.Accesul parintilor si al altor persoane straine este permis in baza 
verificarii identitatii acestora, de catre personalul de protectie si paza ,sau elevii 
de serviciu, numai după înregistrarea datelor personale şi  cu ecuson  de vizitator. 
           3.Accesul mass-media se va face numai  cu permisiunea  directorului şi 
numai cu  aprobarea scrisă  a I.S.M.B. 
 4.Accesul autovehiculelor in curtea liceului va fi permis astfel: 
 a)In cazul unor interventii speciale  (salvare,pompieri, politie , salubrizare, 
reparatii apa, gaze,curent electric, telefonie ), in cazul  desfăşurării unor  servicii 
pentru şcoală, precum şi în cazul  unor activitati de indrumare si control.  
    b)Autoturismele angajaţilor  pot fi parcate in curtea şcolii pe baza unui 
tabel aprobat de Consiliul de Administratie şi inaintat personalului de protecţie si 
pază. 
 
Art.10. Este interzis accesul in incinta şcolii a persoanelor turbulente, care au 
intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică  precum şi a celor care fac 
prozelitism religios sau propagandă politică. 
 
Art.11. Se interzice intrarea in incinta Colegiului cu materiale obscene,arme 
,obiecte contondente, petarde,pocnitori substante toxice, pirotehnice, lacrimogene 
, inflamabile, etnobotanice ,droguri sau bauturi alcoolice. 
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Art.12.Elevii pot părăsi şcoala in timpul desfăşurării progamului doar in situaţii 
exceptionale,pe baza unui bilet de voie semnat de profesorul de la ora curentă 
/diriginte, numai  pentru motive bine intemeiate şi dovedite prin  : 
 a)Adeverintă de la cabinetul medical al şcolii. 
 b)Trimitere de la medicul de familie pentru medicul specialist,cu 
confirmarea programarii in ziua şi la ora respectiva.  

c)Cerere scrisă de la parinte/tutore pentru  învoire  in ziua respectivă. 
 d)Solicitarea personala a parintelui/tutorelui . 
 
 Capitolul III. 
CONDUCEREA COLEGIULUI NAŢIONAL „GH.ŞINCAI” 

 
Art.13.Atribuţiile directorului,Consiliului Profesoral şi Consiliului de 
Administraţie, catedrelor/şefilor de catedră/comisiilor metodice, profesorilor 
diriginţi, consiliului clasei sunt stabilite de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Art.16-42 ) 
 
Directorul adjunct. 
 
Art.14. Directorul adjunct are următoarele atribuţii: 
            1. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului , 
care îi elaborează fişa postului în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin 
prezentul regulament şi prin R.O.F.U.I.P., îi evaluează activitatea şi îi acordă 
calificativul anual. 
             2. Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului 
Profesoral, a Consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare şi control 
pentru activitatea prevăzută în fişa postului. 
   3.  Răspunde de activitatea şcolară şi extraşcolară din unitatea de 
învăţământ. 
            4. Îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate 
precum şi stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern . 
             5.   Preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.    
             6.  Efectuează asistenţe la orele de curs şi la celelalte activităţi 
desfăşurate cu elevii şi informează  directorul coordonator şi Consiliul de 
Administraţie de constatările făcute. 
   7. Îndrumă şi controlează activitatea metodică a colectivelor de catedră : 
limba română, limbi moderne, istorie-socio-umane, geografie-educaţie fizică şi 
arte. 
   8. Elaborează şi prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie 
rapoarte semestriale şi anuale de sinteză asupra activităţii din şcoală pe baza 
rapoartelor şefilor de catedră/comisii metodice, a responsabililor comisiilor de 
lucru pe probleme şi a şefilor de compartimente. 
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   9.Urmăreşte depunerea planificărilor calendaristice de către toate cadrele 
didactice, completarea dosarelor metodice ale catedrelor /comisiilor metodice şi a 
comisiilor de lucru pe probleme. 
             10.Îndrumă activitatea educativă, extraşcolară şi extracurriculară din 
şcoală. 
    11.Coordonează activitatea comisiilor de formare continuă a cadrelor 
didactice, de evaluare continuă şi notare ,de frecvenţă şi a celorlalte comisii pe 
probleme. 
   12.Este preşedintele comisiei de atestare a competenţelor profesionale la 
informatică. 
   13.Organizează activitatea de pregătire a concursurilor şcolare, 
coordonează organizarea şi desfăşurarea sesiuniilor de comunicări şi referate ale 
elevilor şi profesorilor,activităţilor organizate de ziua liceului, a serbărilor şcolare 
etc. 
   14.Are drept de semnătură pentru documentele şcolare şi acte finaciar-
contabile şi răspunde de corectitudinea întocmirii acestora şi de legalitatea lor, în 
lipsa directorului coordonator.  
 
Catedrele /Comisiile metodice. 
Art.15. În cadrul Colegiului Naţional „Gh.Şincai”  catedrele se constituie din 
minimum patru membri pe disciplină de studiu. În condiţiile neîntrunirii acestei 
condiţii se constituie comisii metodice din disciplinele:    
-Chimie- biologie          
-Geografie-educaţie artistică- educaţie fizică     
-Istorie-socio-umane-religie. 
Art.16. Catedrele/comisiile metodice se subordonează, prin şefii de 
catedră/comisie metodică ,directorilor conform organigramei. 
Art.17. Şefii de catedră/comisie metodică:      1. 
Răspund în faţa conducerii Colegiului de întocmirea documentelor de 
proiectare/planificare ale catedrei, avizează documetele de planificare 
calendaristică a materiei pentru profesorii din catedra/comisia metodică, conform 
programei disciplinei, stabileşte responsabilităţile în cadrul catedrei/comisiei 
metodice,avizează proiectele didactice ale profesorilor debutanţi, înaintează  
periodic conducerii liceului informări asupra activităţii catedrei  conform 
tematicii  şi la termenele stabilite, astfel:   
a) Documentele catedrei/comisiei metodice vor fi înaintate conducerii Colegiului 
în prima săptămână a fiecărui semestru cu conţinutul complet.    
b) Documentele catedrei/comisiei metodice vor rămâne in permanenta  la 
dispoziţia conducerii şcolii pentru consultare şi control. 
 2.Răspund în faţa conducerii Colegiului de activitatea desfăşurată de 
fiecare membru al catedrei/comisiei metodice în realizarea documentelor de 
planificare, parcurgerea integrală a programei disciplinei/disciplinelor, realizarea 
activităţii de predare-învăţare-evaluare, formarea continuă a cadrelor didactice 
din catedră. 
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         3.Realizează periodic asistenţe la orele profesorilor din catedră.Vor fi 
asistaţi preponderent profesorii debutanţi în învăţământ,profesorii nou veniţi în 
colectiv,profesorii care au de susţinut preinspecţii şi inspecţii de specialitate 
pentru obţinerea gradelor didactice,profesorii la care se constată probleme în 
sistemul de comunicare cu elevii. 
    4.Urmăresc  direct realizarea proiectelor didactice de către profesorii 
debutanţi.  
    5.Stabilesc măsuri concrete de suplinire a orelor profesorilor din catedră 
care,din motive obiective,nu pot susţine programul pe un interval mai mare de 
două zile. 
     6. Propun Consiliului de administraţie  sancţiuni pentru profesorii care 
nu-şi îndeplinesc sarcinile sau le realizează cu superficialitate. 
     7.Analizează, în cadrul colectivului de catedră/comisie metodică, 
activitatea fiecărui cadru didactic şi formulează propuneri pentru calificativul 
anual sau parţial.   
Art.18. Pentru disciplinele: fizică, chimie, biologie, informatică şi educaţie 
fizică, la nivelul catedrelor vor fi formulate elementele de risc specifice în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă pentru elevi şi cadre didactice şi 
sistemul de proceduri în caz de accidente. 

Măsurile de prevenire a producerii unor accidente în laboratoare  şi spaţiile 
pentru educaţie fizică, vor fi aduse la cunoştinţa elevilor ,sub semnătură, la 
începutul fiecărui an şcolar.    
 
Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare. 
 
Art.19. Se subordonează directorului şi directorului adjunct, conform 
organigramei. 
Art.20.Coordonatorul de proiecte şi programe educative are următoarele atribuţii:
                
     1.Elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al şcolii programul 
activităţilor educative şcolare , extraşcolare si extracurriculare. 

2.Elaborează planul managerial propriu.                                                              
3.Iniţiază,organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare. 
4. Formulează propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale 

Consiliului de Administraţie 
5.Elaborează programe/proiecte in domeniile: educaţie civică 

,promovarea sănătăţii,cultură,ecologie,sport , turism. 
6.Intocmeşte baza de date privind starea disciplinară a 

şcolii,absenteismul,abandonul şcolar,delincvenţa juvenilă,alte programe de 
prevenire/intervenţie propuse de I.S.M.B. sau M.E.C.T.S.         

 7. Indrumă şi controlează  activitatea comisiei ariei curriculare 
Consiliere, orientare şi activităţi extracurriculare 
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 8. Colaborează cu personalul cabinetului de consultanţă psiho-
pedagogică , precum şi cu membrii tuturor comisiilor pe probleme care 
funcţionează în şcoală. 
        9.Evaluează activitatea diriginţilor,propune Consiliului de 
Administraţie recompense  pentru profesorii care au realizat activităţi educative 
deosebite şi sancţiuni pentru profesorii diriginţi care nu-şi îndelplinesc sarcinile 
sau le îndeplinesc cu superficialitate;  
       10.Are drept de asistenţă la orele de dirigenţie şi la activităţile 
educative iniţiate de diriginţi . 

    11.Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi. 
     12.Se implică în negocierea /rezolvarea conflictelor apărute în relaţia de 
comunicare dintre profesori, profesori-elevi, diriginte-părinţi ,profesori-părinţi. 
     13.Organizează şi facilitează legăturile de parteneriat, in cadrul 
proiectelor  naţionale şi internaţionale .  
 

 
Capitolul IV. 

 
Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii. 
  
Art.21.Se constituie la nivelul Colegiului, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii. 
Art.22.1.Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se constituie conform 
legislaţiei în vigoare. 
              2.Conducerea operativă este asigurată de  directorul Colegiului.  
Art.23.Comisia va elabora propriul Regulament şi propria strategie de evaluare şi 
asigurare a calităţii în educaţie. 
Art.24.Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sunt 
prevăzute in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Invăţământ Preuniversitar.(Art.43-44) 
 
Comisiile de lucru pe probleme. 
 
Art.25.1.În vederea realizării obiectivelor din Planul managerial general al 

Colegiului şi pentru responsabilizarea personalului didactic,nedidactic şi didactic 

auxiliar în realizarea acestor obiective se constituie la nivelul Colegiului comisii 

de lucru pe probleme. 

 2.Domeniile de activitate ,reponsabilii comisiilor şi numărul de membrii 

sunt propuse în Consiliul de Administraţie  şi aprobate în  Consiliul Profesoral, la 

începutul fiecărui an şcolar. 
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3.In Colegiul National Gheorghe Sincai, functioneaza Consiliul 

Consultativ al Colegiului National Gheorghe Sincai, comisie de lucru permanenta 

formata din profesori cu experienta, respectiv cu 20 de ani vechime la catedra in 

unitate. Acesta are rol consultativ si nu se suprapune peste forurile de conducere 

ale scolii. Activitatea  Consiliului Consultativ se desfasoara in conformitate cu 

regulametul de organizare si functionare specific,  anexa a prezentului 

regulament.   

 4.Comisiile de lucru pe probleme vor întocmi un program de activitate cu 

obiective,activităţi ,termene de realizare şi responsabilităţi. 

 5.Comisiile de lucru pe probleme vor raporta periodic Consiliului de 

Administraţie activitatea desfăşurată şi vor înainta propuneri pentru remedierea 

problemelor nerezolvate. 

 6.Activitatea responsabilior şi membrilor acestor comisii va fi evaluată de 

Consiliul de Administraţie şi va contribui la acordarea calificativelor. 

Art.26. Pentru prevenirea şi reducerea fenomenului violenţei la nivelul şcolii se 
constituie,prin decizia directorului,Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea 
Violenţei în Mediul Scolar la nivelul Colegiului Naţional „Gh.Şincai”. 
Art.27. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar are 
următoarele atribuţii: 

1.Evaluează factorii de risc în manifestarea violenţei în şcoală; 
2.Elaborează Planul Operaţional Minimal al Colegiului privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar în concordanţă cu strategia  şi 
elementele Planului ISMB . 

3.Monitorizează ,în colaborare cu profesorii diriginţi, 
comportamentul elevilor şi propune măsurile corespunzătoare; 

4.Propune Consiliului de Administraţie şi Consiliului profesoral 
măsuri disciplinare pentru elevii care manifestă un comportament violent sau 
determină manifesări violente în şcoală şi în afara ei; 

5.Colaborează cu profesorii diriginţi în derularea programelor 
educative pe tema prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală; 

6.Colaborează cu organele de poliţie din sectorul 4 pe linia 
prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală. 

 
Capitolul V. 
 
Părinţii. 
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Art.28.Asociatia de părinţi are rolul de a susţine activitatea instructiv-educativă 
desfăşurata în cadrul C.N.”Gh. Sincai”.Activitatea acesteia este reglementătă prin 
statut. 
Art.29.Activitatea Comitetului de părinţi al clasei şi a Consiliului reprezentativ al 
părinţilor este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
unităţilor de Invăţământ Preuniversitar.(Art.45-54) 
Art.30.Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte cel puţin o dată pe 
semestru. 
Art.31.De activitatea Consiliului reprezentativ al părinţilor răspunde directorul 
colegiului. 
 
Capitolul VI. 
 
Evaluarea rezultatelor elevilor. 
 
Art.32.Evaluarea rezultatelor elevilor este reglementată prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.(Art.55-71) 
Art.33.Examenele organizate de colegiu se desăşoară după metodologia 
prezentată în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar.(Art.72-82). 
Art.34.Preşedintele comisiei pentru examenele de corigenţă şi diferenţă este 
directorul adjunct al colegiului sau un alt membru al Consiliului de administraţie. 
Art.35.1.Profesorii vor sustine  teste predictive la clasele a-IX-a,  la toate 
disciplinele studiate anterior sau ,numai la anumite discipline,în funcţie de 
recomandările MECTS , ISMB sau ale Consiliului de Administraţie.   
   2.Se recomandă elaborarea şi susţinerea de teste predictive şi la celelate 
cicluri de clase, în vederea optimizării proiectării activităţii curente.  

  3.Rezultatele la testele predictive vor fi analizate  la nivelul comisiilor 
metodice. 

 4. Notele se pot  trece in cataloage, în funcţie de opţiunea fiecărei comisii 
metodice , după consultarea tuturor membrilor .  
            5. Subiectele pentru  testele predictive  pot fi elaborate de fiecare profesor 
in parte sau, în cadrul comisiilor metodice, prin colaborarea membrilor catedrei. 
Acestea vor fi discutate şi aprobate in şedinţele  comisiilor metodice.  

 
Art.36.Membrii fiecărei catedre pot  să  susţină  teze cu subiect unic ,pe cicluri 
de clase .Acestea vor avea un nivel de dificultate adaptat fiecarui profil. 
Subiectele vor fi discutate si aprobate in sedintele fiecarei comisii metodice. 
Modelele subiectelor se pastreza in mapa personală a fiecărui profesor . 
   
Art.37.Testele predictive sau lucrarile scrise semestriale cu subiect unic se sustin 
in timpul programului aferent fiecarei clase, fără a perturba orele celorlalti 
profesori. 
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Art.38. Recapitularea pentru lucrările scrise semestriale  şi discutarea rezultatelor 
obţinute de elevi sunt obligatorii. 
Art.39.Dupa corectarea lucrărilor, profesorul este obligat să dea toate detaliile cu 
privire la modul de acordare a punctajului,  atunci cand elevii sau părinţii 
acestora solicită acest lucru. 
Art.40.Lucrarile scrise semestriale se pastrează pâna la sfârşitul anului şcolar. 
Art.41.La sfarsitul semestrului /anului şcolar se pot da lucrări scrise curente ,cel 
mai tarziu cu 2 săptămâni înaintea incheierii acestuia.Excepţie fac situaţiile de 
corigenţă.  
Art.42.Profesorul are posibilitatea să decidă păstrarea in şcoală a  lucrărilor 
scrise curente, având obligaţia să le arate elevilor , părinţilor,şefului de catedră 
sau directorului  şi să dea explicatii cu privire la criteriile de evaluare. 
 
Capitolul VII. 
Personalul didactic 
 
Art.43.Atribuţiile personalului didactic,didactic auxiliar şi nedidactic sunt 
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar.(Art.83-84) 
Art.44.Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu următoarele atribuţii ale personalului didactic de 
predare: 
   1.Profesorul realizează toate documentele individuale de 
proiectare/planificare conform cerinţelor şi la termenele stabilite.  
    

  2.Evaluarea activităţii elevilor se realizează ritmic,conform  normelor 
docimologice. 

  3.Rezultatele evaluării se consemnează in cataloage in conformitate cu  
termenele propuse in graficul Comisiei de monitorizare a evaluarii elevilor , 
aprobat in Consiliul de Administratie. 
   4.Profesorul răspunde de corectitudinea încheierii situaţiei şcolare 
semestriale/anuale a elevilor. 
             5.Media se consideră corect incheiată ,dacă numărul de note 
acordate,exclusiv nota de la teza, unde este cazul,  este cel putin egal cu numărul 
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ . 
Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână la care numărul minim de 
note este de doua.  
  6. Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea, cu cel putin o notă in plus 
faţă de numărul de note prevazut de ROFUIP.   
 
Art.45.Obligatiile de predare cadrelor didactice  sunt cele prevazute in ROFUIP 
la care se adauga: 
  1.Profesorul trebuie să respecte programul formulat prin orarul şcolii şi  
intervalul de desfăşurare a orelor de clasă . 
 10 



2.Întârzierile la orele de curs sunt considerate abateri de la regulament şi   
se sancţionează astfel: 
  a) observaţie; 
  b) consemnarea în condică „oră neefectuată „ dacă întârzierea 
depăşeşte 25 minute sau dacă întârzierile se repetă sistematic; 
 3. În cazul în care,din motive obiective,cadrul didactic nu-şi poate 
desfăşura ora de curs sau alte activităţi cu elevii,acesta este obligat să anunţe în 
timp util conducerea şcolii pentru a se putea lua măsurile necesare. 
 4.In situaţia in care profesorul absentează din motive medicale justificate 
prin certificat medical, are obligatia sa comunice,in termen de 24 de ore , 
serviciului secretariat ,perioada concediului medical. 
 Predarea certificatului se va face până ,cel mai  târziu ,in ultima zi a lunii, 
personal sau prin intermediul altei persoane. 
 5.Nici un profesor nu are voie să se substituie dirigintelui clasei ,să 
motiveze absenţe, să comunice note,sau să comenteze situaţiile familiale ale unor 
elevi. 
 6.Acordul dirigintelui este obligatoriu, in situaţia în care unii elevi vor sa 
meargă in excursie sau să participe la activităţi extra şcolare coordonate de alţi 
profesori sau de  diriginţii altor clase. 

7.Profesorii nu au voie să cheme la şcoală părintii elevilor  cu probleme 
decât cu acordul dirigintelui, care va lua măsurile potrivite inştiinţând in prealabil 
conducerea şcolii. 

8.Profesorii nu au voie să folosescă în interes personal, datele din catalog 
ale elevilor (adrese ,numere de telefon). 

9.Profesorii pot exprima liber opinii in spatiul şcolar, dacă acestea nu 
afectează prestigiul colegiului , demnitatea umană  sau pe cea a profesiei de 
educator.  

10.Profesorii au obligatia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în 
îndeplinirea obligaţiilor profesionale. 

11.Diferendele dintre profesori, profesori-elevi sau profesori-părinţi, vor fi  
rezolvate amiabil, astfel încât să nu se creeze o presiune suplimentară nici asupra 
elevului sau părintelui  şi nici asupra profesorului.  
 12.Participarea profesorilor la activităţile extracurriculare  desfăşurate în 
şcoală sau in afara şcolii , constituie un criteriu de evaluare a activităţii, fiind luat 
în considerare  la acordarea calificativului anual.   
Art.46. Serviciul pe şcoală , reprezintă un indicator important al evaluării 
activităţii, fiind obligatoriu pentru cadrele didactice.Acesta se efectueaza  
conform planificării realizate de comisia pentru serviciul pe şcoală . 

Atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală sunt următoarele: 
a)Se prezintă în şcoală cu cel puţin 10 minute înaintea începerii  turei şi 

părăseşte şcoala după ce toţi elevii si profesorii din tura respectivă şi-au încheiat 
programul. 

b)Preia cataloagele de la directorul de tura sau de la  colegul din tura de 
dimineată şi răspunde de securizarea acestora în fişet , la incheierea programului 
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c)Organizează echipa de  elevi de serviciu  şi urmăreşte îndeplinirea 
atribuţiilor de către aceştia. 

d)Asigură punctualitatea la ore a cadrelor didactice şi a elevilor. 
In cazul în care constată lipsa unor clase sau a unor profesori de la 

prgramul precizat prin orar, are obligaţia de a anunţa directorul de tură, în 
vederea luării măsurilor potrivite.   

e)Profesorul de serviciu are obligaţia să circule  printre elevi in timpul 
pauzelor ,asigurând comportarea civilizată a acestora.Sesizează directorul de tură 
de actele de indisciplină ale elevilor si urmăreşte respectarea normelor de 
protecţia muncii şi P.S.I. 

f)În cazul unor evenimente deosebite,profesorul de serviciu are obligatia să 
anunte directorul de tură  care va lua măsurile potrivite. 

  In situaţia în care directorul este angrenat intr-o altă activitate, in afara 
şcolii , profesorul de serviciu va solicita ajutorul serviciilor abilitate: 
salvare,pompieri, poliţie.  

g)Consemnează în caietul de procese verbale toate evenimentele care au 
loc în şcoală pe durata serviciului : acte de indisciplină ale elevilor,absenţe de la 
ore ale profesorilor precum  şi toate activităţile organizate în spaţiul liceului. 

h)Urmăreşte semnarea condicii de prezenţă a cadrelor didactice din ziua 
respectivă şi  trece in procesul-verbal numele profesorilor care nu au semnat. 

i)În cazul în care,din motive obiective,profesorul nu-şi poate efectua 
serviciul pe şcoală în ziua în care a fost programat,acesta are obligaţia să anunţe 
conducerea şcolii în timp util şi să găsească profesor care să îl inlocuiască. 

j)La sfârşitul turei de dimineaţă,serviciul este predat sub semnătură 
profesorului programat pentru tura de după-amiază iar ,la sfarsitul programului, 
directorului din tura  respectivă. 
 k)Ţinuta, comportamentul şi activitatea elevilor de serviciu sunt 
monitorizate de profesorul de serviciu, care consemneaza in procesul-verbal, 
modul in care echipa de elevi şi-a desfasurart activitatea. Eventualele abateri vor 
fi aduse la cunoştinţa profesorului-diriginte.    
 
Art.47.În condiţiile organizării, pentru elevi, de către cadrele didactice a 
excursiilor sau taberelor, acestea trebuie să respecte procedura I.S.M.B. şi să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

1.Perioada organizării lor poate fi numai în vacanţele şcolare  
sau în afara orelor de curs.Nu se organizează excursii în perioada desfăşurării 
tezelor. 

2.Excursia sau tabăra trebuie să aibă un plan de desfăşurare  
care să ţină cont de capacitatile fizice ale elevilor şi de anotimpul în care se 
organizează activitatea. 

3.Elevii trebuie instruiţi asupra regulilor de securitate pe  
durata transportului,a excursiei sau taberei. 
                   4.Pentru organizarea excursiilor sau taberelor sunt  necesare 
urmatoarele     documente:  
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a)Aprobarea Consiliului de Administratie al Colegiului; 
b)Plan de excursie tipizat,avizat de conducerea şcolii;  
c)Proces-verbal de instructaj  ,semnat de elevi; 
d) Acordul părinţilor; 
d)Avizul cabinetului medical al Colegiului; 

 e)Model de contract (pentru tabere sau excursii     externe); 
 f)Licenta agentiei de turism; 
 g)Licenta pentru transport rutier. 
 h)Polita de asigurare a autovehiculului si a persoanelor transportate . 
 

5.Documentele de mai-sus vor face obiectul unui dosar care va  
fi păstrat în şcoală, pe baza căruia conducerea şcolii va obţine aprobarea I.S.4 
 
Art.48. Profesorii-diriginţi îşi desfăşoară activitatea conform  art.42 din 
R.O.F.U.I.P.  şi Ord. M.E.C.T.S. nr.5132/10.19.2009. În afară de atribuţiile 
prevăzute de aceste documente, profesorii diriginţi mai au următoarele obligaţii: 
          1.Realizează documentele de proiectare/planificare a activităţii educative 
,tematica orelor de consiliere şi orientare, in concordanţă cu termenele stabilite de 
către coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare . 

2.Planifică şi desfăşoară consultaţii  cu părinţii elevilor. 
3.Organizează cel putin doua şedinţe cu părintii pe sesmestru.Principalele 

probleme formulate de părinţi vor fi consemnate în procesul verbal al şedinţei, 
semnat de părinţi  şi aduse la cunoştinţa directorilor sau a coordonatorului pentru 
proiecte şi programe educative. 
          4.Înaintează lunar, Consiliului de administraţie,propuneri pentru 
suspendarea alocaţiilor şi burselor şcolare pentru elevii care au un număr mare de 
absenţe nemotivate sau abateri disciplinare. 
          5.Inaintează conducerii şcolii ,informări privind activitatea educativă 
derulată ,starea disciplinară sau, alte probleme specifice colectivelor de elevi. 
          6.Inaintează secretariatului şcolii ,în format complet şi la termenele 
stabilite,datele privind elevii şi familiile elevilor in vederea obtinerii burselor   şi 
înscrierii in programe sociale.Actualizeăză ,dacă este cazul, datele personale ale 
elevilor. 
          7.Colaborează cu cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică ,cu  cabinetele 
medicale ale şcolii şi sprijină programele acestora în menţinerea stării 
corespunzătoare de sănătate a elevilor. 
          8.Elaborează situaţiile de risc educaţional la nivelul colectivului de elevi pe 
care-l conduce. 
          9.Dirigintii claselor terminale au obligaţia de a monitoriza inserţia socio-
profesională a absolvenţilor şi de a transmite informaţiile la C.E.A.C.în luna 
octombrie a anului şcolar următor. 

     9.Dirigintele trebuie sa manifeste discreţie in relaţiile cu elevii săi şi nu are 
voie să discute  în cancelarie sau cu ceilalţi elevi problemele personale ale 
elevilor , decât cu acordul familiilor acestora. 
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Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
 
Art.49.1 Atribuţiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt stabilite prin 
art.84-90 din ROFUIP. 

2.Sarcinile  compartimentelor:secretariat,contabilitate,administraţie, 
bibliotecă precum şi ale tehnicianului şi ale informaticianului,sunt stabilite  prin 
fişa postului aprobată de director.     
Art 50.Angajatii serviciului secretariat au urmatoarele  obligatii generale:  

1.Sa afiseze la vedere şi să respecte programul de lucru. 
2.Sa asigure permanenţa in şcoala pe durata unui program care incepe la 

7.30  si se termina la 19.30. 
3.Să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin in contact, să 

dea dovadă de amabilitate şi tact. 
4. Să afişeze la avizierul din holul liceului informaţiile utile părinţilor, 

elevilor, precum şi modelele pentru redactarea unor cereri.  
          5.Sa asigure confidenţialitatea informaţiilor legate de elevi sau părinţii 
acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi sau 
profesori,dacat persoanelor autorizate  

6.Să-şi securizeze documentele şi informaţiile, inclusiv cele de pe 
calculator. In cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită 
anumite informaţii ,acestea vor fi furnizate numai cu acordul directorului şi 
numai de catre persoana care le gestioneaza. 

7.Să transmită în timp util către directori sau şefii de catedră toate faxurile 
primite.  
 Art.51.Personalul sanitar are urmatoarele obligatii: 

1.Să asigure asistenţa sanitară conform programului , precum şi in timpul 
activităţilor şcolare sau extracurriculare:examene, concursuri,olimpiade.  

2.Să facă toate demersurile necesare în scopul asigurării necesarului de 
medicamente şi aparatura necesară acordării primului-ajutor  

3. Să monitorizeze starea de sanatate a elevilor şi să  completeze fişele 
acestora. 

4.Să informeze diriginţii sau familiile acestora  dacă sunt necesare 
consulaţii de specialitate mai amanuntite .  

5. Să avizeze adeverinţele medicale ale elevilor in termen de 7 zile de la 
primire. Răspunderea pentru avizarea în timp util adeverinţelor/scutirilor 
medicale revine exclusiv medicului/ asistentului medical. 

6.Să verifice dacă elevii cu un numar foarte mare de scutiri se află în 
evidenţa medicului emitent al adeverinţei/scutirii. 

7.Să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă 
intervin probleme care îi impiedică să vina la lucru. 

 8.Să primească şi să avizeze scutirile de educaţie fizică până la sfârşitul 
lunii octombrie, apoi să le predea profesorului de educaţie fizică care au obligatia 
de a le transcrie in catalog. 
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9.Să dea avizul elevilor care doresc să plece in excursie sau tabără,după  
vizita medicală şi consultarea fişelor medicale. 

10.Să avertizeze profesorul-insoţitor asupra eventualelor probleme 
medicale care pot aparea. 

11.Să nu reţină elevul mai mult decât strictul necesar ,în situaţia în care 
acesta se prezintă pentru primul-ajutor in timpul orei de clasă.Se exceptează 
situaţia în care cadrul medical consideră că elevul are nevoie de repaos la pat. In 
această situaţie cabinetul medical va emite scutire pentru elevul respectiv care va 
fi semnată, obligatoriu, de medicul şcolar. 
          12.Şedinţele de tratament stomatologic vor fi programate în afara orelor de 
clasă. 
Art.52.Bibliotecarul are următoarele îndatoriri: 

1.Afişează şi respectă un program de lucru care să permită accesul elevilor 
şi profesorilor din ambele ture. 

2.Colaborează în principal,cu şeful catedrei de limba română dar şi cu sefii 
altor catedre,in  vederea organizării de activităţi comune. 

3.Organizează activităţi specifice: lansări de carte, intâlniri literare, 
simpozioane, mese rotunde, şi  prezintă şefilor de catedre oferta de carte, 
manuale, reviste precum şi orice informaţii ultile activităţii la clasa. 

4.Informează elevii despre evenimentele organizate de bibliotecile 
municipale, inclusiv Institutul Francez si  British Council precum şi despre  
apariţiile editoriale, în legătură directă cu programa şcolara. 

5.Afişează la loc vizibil adresele biblitecilor municipale şi numerele de 
telefon. 

6.Informeaza directorul de doua ori pe semestru in privinţa numărului de 
elevi care folosesc serviciul bibliotecii. 
Art.53. Administratorului  ii revin următoarele însărcinări: 

1.Aprovizionează şcoala cu consumabile şi materiale necesare curăţeniei 
pentru intregul nucleu. 

2.Monitorizeaza consumul de materiale şi îl adaptează la nevoile scolii 
3.Organizează şi controlează zilnic  activitatea personalului de serviciu şi a 

celorlalti angajaţi aflaţi în subordinea sa . 
4.Răspunde de starea igienică a claselor, cabinetelor, holurilor ,a grupurilor 

sanitare şi a curţii scolii. 
5.Raspunde de starea instalatiilor sanitare si a centralei termice. 
6.Monitorizează activitatea personalului de pază şi întocmeşte graficul 

după  care işi desfăşoară acestia activitatea, raportând directorului orice abatere . 
7.Predă diriginţilor , la inceputul fiecărui an şcolar, pe baza de proces-

verbal ,sălile de  clasă cu toate dotările şi le preia la finele anului ,pe bază de 
proces verbal 

8.Planifică şi ţine evidenţa concediilor de odihnă ale personalului 
subordonat şi realizează împreună cu Consiliul de administratie, evaluarea anuală 
a acestuia 
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9.Raspunde de cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii a 
personalului de serviciu 

10.Răspunde de repararea deteriorărilor produse de elevi. Recuperează 
,impreună cu dirigintii, sumele necesare reparaţiilor, de la cei care au produs 
pagubele. 

11.Informează periodic directorul, cu privire la starea mobilierului din 
clase , cabinete şi laboratoare.   

12.Ţine legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii  Colegiului. 
Sesizează ,în scris, A.S.L.G. sector 4, ân cazul în care se constată nereguli sau 
intârzieri care prejudiciază bunul mers al instituţiei de invăţământ.  

13.Face propuneri corecte, pentru proiectul de buget al Colegiului.  
Art.54. Personalul de pază are, în afara obligaţiilor specifice, următoarele 
îndatoriri: 

1.Să permită accesul in şcoala, atât al persoanelor cât şi al autovehiculelor, 
în conformitate cu reglementările propuse de prezentul Regulament de Ordine 
Interioara. 

2.Să sprijine şi să controleze dacă elevii de serviciu notează datele 
persoanelor străine care pătrund în incinta Colegiului , intr-un registru special. 

3. Să se asigure că persoanele care au intrat în unitatea şcolară poartă 
ecusonul de vizitator. 

4.Să ţină propria evidenţă a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor   
care staţionează în curtea şcolii. 

5.Să nu permită intrarea elevilor decât în baza carnetului de elev cu 
fotografie , vizat pe anul in curs. 

6.Să anunţe conducerea şcolii despre orice eveniment produs în timpul 
serviciului  şi măsurile luate. 

7.Să sesizeze poliţia de proximitate în legătură cu fapte care pot aduce 
prejudicii instituţiei. 

8.Să nu consume băuturi alcoolice in timpul serviciului,nici inaintea venirii 
la serviciu. 

9.Să anunţe în timp util,conducerea şcolii situaţiile de imposibilitate a 
prezentării  la program.  

10. Să nu paraseasca unitatea de invatamant fara sa anunte si nu, inainte de 
venire unui inlocuitor. 

11.Să cunoscă locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul şcolii şi să le 
aducă la cunoştinţa directorului pentru a preveni producerea unor fapte de natură 
să aducă prejudicii şcolii şi să perturbe procesul de invţământ. 

12. In timpul exercitării serviciului,personalului de pază îi este interzis să 
doarmă sau să primească vizite particulare.  
Art.55. Personalul de ingrijire,electricianul, fochistul etc. sunt subordonaţi 
administratorului .Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post 
aprobate de director . 
Art.56.Personalul de ingrijire are obligaţia: 
 1.Să-şi desfăşoare activitatea după un program bine stabilit. 
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 2.Să asigure curăţenia spaţiilor înainte sau după terminarea cursurilor.In 
situatii deosebite , la cererea directorului, a administratorului sau a unui profesor  
se poate interveni şi in timpul pauzelor . 
 3.Să poarte echipament de protectie. 
 4.Să dovedească respect şi consideraţie in relaţiile cu elevii 
/părinţii/reprezentanţii legali şi să nu intre in conflict cu aceştia. 
 5.Sunt interzise agresarea fizică sau verbală a elevilor ,profesorilor sau a 
celorlate persoane cu care, prin natura meseriei, intră in contact. 
 6.Să informeze conducerea şcolii sau administratorul ori de câte ori 
constată defecţiuni ale instalaţiilor sau deteriorări ale mobilierului . 
  
Art.57.Programatorul,tehnicianul, personalul din serviciul „Contabilitate”, sunt 
subordonaţi directorului. Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  
post aprobate de acesta. 
 Art.58. Serviciul de contabilitate al Colegiului şi cel al centrului de executie 
bugetară ,asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-
contabile în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, în acest domeniu. 
!Art.59.pesonalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, au dreptul la concedii 
fără plată pentru situaţii personale, fără să se stabilească o durată minimă sau 
maximă, conform legislaţiei şi cu aprobarea Consiliului de Asministraţie. 
Capitolul VIII 
Dobândirea si exercitarea calităţii de elev. 
 
Art.59.Dobândirea calităţii de elev este reglemetată prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.(Art.91-92) 
Art.60.Exercitarea calităţii de elev se realizează prin frecventarea cu regularitate 
a cursurilor şi prin participarea la activităţile din programul colegiului.(Art.93-96 
din ROFUIP). Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către 
profesor, care consemnează, în mod obligatoriu ,fiecare absenţă. 
. 
Art.61.Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: 
 a)Adeverinţa eliberată de medicul şcolii , medicul de familie sau medicul 
specialist . 
 b)Absentele vor fi motivate in baza scutirii eliberate de medicul de familie 
sau medicul specialist numai după avizul primit de la cabinetul medical al 
şcolii.In acest caz, scutirea va fi prezentată cabinetului şcolar in termen de 7 zile 
de la revenirea la şcoala,  iar dirigintelui, in termen de 7 zile de la data avizării.  
Art.62.Elevii au drepul să-ţi motiveze semestrial , 5 zile in baza scutirii provenite  
de la  părinti, astfel: 
 a)Cererea va fi adresată directorului şi înmaâată dirigintelui. 
 b)Conducerea şcolii inregistrează datele menţionate in cerere intr-un 
registru special si avizează favorabil dacă sunt indeplinite condiţiile . 
 c) Aceeaşi obligaţie ( cu exceptia avizului) revine dirigintelui. 
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Art.63.Fiecare diriginte are obligaţia să monitorizeze absenţele şi să le 
inregistreze intr-un tabel care va fi inmânat,la sfârşitul fiecărei luni 
responsabilului Comisiei de frecvenţă. Acesta va centraliza numarul de absenţe 
care va fi trimis la ISMB.  
Art.64.Absenţele vor fi motivate numai de catre diriginte, cu excepţia 
intârzierilor  la ore , care pot fi motivate de profesorul de la ora căruia s-a produs 
intârzierea. 
Indatoririle elevilor  
Art.65.Îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Art.110-114) 
Art.66.Referitor la art.112 alin.i, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul didactic,didactic auxiliar şi 
nedidactic îşi rezervă dreptul de a nu răspunde pentru telefoanele mobile uitate 
sau pierdute de elevi în spaţiile colegiului. 
Art.67.Referitor la art.112.alin k, din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, privitor la ţinuta elevilor, nu sunt 
permise: 
Pentru fete: fuste mini,bustiere,pantaloni cu talie joasă,cu franjuri sau 
tăieturi,bijuterii ostentative sau în exces,piercing-ul sub orice formă,machiajul 
exagerat,părul vopsit în culori stridente.  
Pentru băieţi: pantaloni scurţi sau bermude,pantaloni cu franjuri sau 
tăieturi,piercing-ul sub orice formă, părul vopsit în culori stridente .Se admite 
părul lung numai cu condiţia să fie îngrijit . 
 Regulamentul referitor la ţinuta vestimentară nu poate fi incalcat sub 
pretext ca exista acordul dirigintelui sau al familiei. 
Art.68.Pe toată durata programului elevii au obligaţia să respecte normele 
prevăzute de Comisia de sănătate şi securitate în muncă şi de Comisia pentru 
situaţii de urgenţă.Conţinutul acestor norme este adus la cunoştinţa elevilor de 
profesorii diriginţi şi de profesorii de specialitate cu ocazia instructajelor generale 
şi periodice şi sunt în conformitate cu legislaţia actuală.  
Art.69.Este interzis elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj 
şi comportament faţă de colegi şi faţă de personalul didactic,didactic auxiliar şi 
nedidactic. 
Art.70. Este interzis fumatul  în incinta liceului , atât în interiorul clădirii, cât şi 
în curtea şcolii. 
Art.71. Accesul elevilor în incinta colegiului este permis numai pe baza  
carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. 
Art.72. Părăsirea de către elevi a incintei colegiului în timpul programului este 
permisă numai în situaţii deosebite, după înregistrarea acestora într-un registru 
special şi pe baza biletului de voie semnat de profesorul de serviciu / profesorul 
de la ora curentă  sau profesorul diriginte. Absentele se consemneaza in catalog si 
vor fi motivate de diriginte doar dupa confirmarea in scris a parintelui. 
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Art.73.Serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toţi elevii care nu au probleme 
medicale.Se constituie zilnic două echipe formate din patru elevi pentu fiecare 
tură. 
Art.74.Planificarea serviciului pe şcoală a elevilor este întocmită de Comisia 
pentru orar şi planificarea serviciului pe şcoală. Listele cu repartiţia elevilor vor fi   
afişate în cancelarie.Profesorul de serviciu şi profesorii diriginţi vor monitoriza 
modul de desfăşurare a activităţii de către elevi. 
Art.75.Ţinuta şi comportamentul elevilor de serviciu sunt monitorizate de 
profesorul de serviciu, care este obligat să consemneze în procesul verbal modul 
în care elevii şi-au făcut datoria;dirigintele clasei va fi informat de eventualele 
nereguli. 
Art.76.Elevii nu participă la cursuri şi nu li se pun absenţe în timpul efectuării 
serviciului pe şcoală, având obligaţia să se informeze de la colegi sau de la 
profesori şi să recupereze lecţiile de la care au absentat. 
Art.77.Îndatoririle elevului de serviciu pe şcoală: 
1.Să completeze documentele speciale(procesul verbal,persoane intrate/ieşite, 
monitorizarea absenţelor pe clase) 
2.Să asigure accesul în şcoală doar a persoanelor care au legătură cu procesul de 
învăţământ sau cu celelalte servicii ale colegiului,pe baza actului de 
identitate,consemnând datele personale ale acestora într-un registru special. 
3.Să nu permită accesul persoanelor străine în cancelaria colegiului. 
4.Să transmită în şcoală dispoziţiile profesorilor ,ale conducerii şi secretariatului 
colegiului. 
5.Să stabilească legătura dintre elevi şi profesorii din cancelarie. 
6.Să  acţioneze semnalul sonor ce marchează începutul şi sfârşitul fiecărei ore de 
curs ,respectând durata acesteia. 
7.Este obligatoriu ca cel puţin unul dintre elevii de serviciu să rămână în 
permanenţă la locul destinat activităţii. 
8.Să aibă o ţinută şi o atitudine corecta. 
Art.78.Elevii de serviciu nu au voie să dispună măsuri proprii, ei fiind doar 
observatori şi cu rolul de a ţine legătura între elevi şi profesori. 
Art.79.1.Elevii au obligaţia de a păstra corespunzător dotările spaţiilor pe care le 
au spre folosinţă în procesul instructiv-educativ. 
   2.In situaţia degradării acestora părinţii/tutorii legali ai elevilor care le-au 
produs , vor răspunde patrimonial(pecuniar). 
 Dacă nu se poate stabili vinovatul, răspunderea va fi colectivă. 
Art.80.1.Elevii cursului secundar inferior au obligaţia de a păstra în stare foarte 
bună manualele distribuite gratuit de şcoală. 

  2. Elevul care pierde sau deterioreaza manualul are obligatia sa il 
inlocuiasca/plateasca. 
 Art.81.Elevii au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor cabinetului medical 
sau cabinetului de consultanţă psihopedagogică, în condiţiile stabilite de  acestea 
şi coform legislaţiei în vigoare. 
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Art.82.În cazul organizării , de către C.N.G.S.a taberelor/excursiilor,elevii au 
obligaţia de a respecta strict programul taberei/excursiei,normele de securitate pe 
durata transportului şi normele civilizate de comportare.Este strict interzisă 
consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor,etnobotanicelor sau a altor 
substante psihotrope, iniţierea de acţiuni care pot periclita sănătatea fizică a 
participanţilor la activitate. 
 
Drepturile elevilor. 
  
Art.83.Drepturile elevilor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.(Art.97-109) 
 La acest capitol nu sunt prevederi interne. 
Recompensarea elevilor. 
 
Art.84. Elevii cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară şi care 
se disting prin comportare exemplară, pot fi recompensati cu sprijinul Asociatiei  
de parinti cu : diplome, carti, sau alte recompense conform Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar.(Art.115-
117) 
 
Art.85.Recompensele se atribuie la propunerea profesorilor diriginţi sau ale altor 
cadre didactice responsabile de organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi 
extraşcolare. 
 
 Art.86. La sfărşitul fiecărui an şcolar se pot acorda diplome claselor cu media 
cea mai mare , cu cele mai putine absenţe, fără abateri disciplinare,cu cele mai 
multe premii câştigate la concursuri şi olimpiade.  
 
Art.87. Se instituie Diploma de onoare a C.N.”Gheorghe şincai „care se acordă 
la sfârşitul fiecărui an şcolar şefilor de promoţie de la profilul uman,respectiv real 
,in cadru festiv.  
Art.88. Se instituie Premiul de onoare al C.N.”Gheorghe Sincai” care se acordă 
elevilor cu contribuţii deosebite la promovarea imaginii colegiului. 
  
Sancţiunile aplicate elevilor. 
 
Sunt cuprinse in  articolele 118-134 din ROFUIP 
 
Art.89.Pentru toti elevii din  invatamantul preuniversitar ,la fiecare 10 
absente nejustificate din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la 
purtare cu cate un punct. 
 
Art.90.Elevii care absentează nejustificat 20 ore pe semestru la diferite discipline 
de studiu sau 15% din totalul semestrial  al orelor la o singură disciplină, sunt 
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sancţionaţi cu „Observaţia individuală”, „Mustrare în faţa clasei” sau ”Mustrare 
scrisa”, ( elevii ciclului secundar inferior) şi cu „Preaviz de exmatriculare”( elevii 
ciclului secundar superior). 

. 
Art.91 .1.„Observaţia individuală” şi „Mustrarea în faţa clasei” se comunică 
părinţilor . Cu această ocazie părintelui /reprezentantului legal al elevului i se 
aduce la cunoştinţă numărul de absenţe al elevului şi consecinţele acumulării 
unor noi absenţe nemotivate. 
2. Părinţilor li se  cere sa se angajeze ,prin declaraţie scrisa sa ia toate măsurile 
pentru asigurarea unei frecvenţe corespunzătoare a elevului, cunoscand 
sanctiunile la care poate fi suspus acesta. 
 
Art.92.Sancţiunile „Mustrare scrisă „ şi „Preaviz de exmatriculare”  vor fi 
comunicate parintilor sau elevului major  sub semnătură sau cu  asigurarea 
dovezii de  comunicare si vor fi consemnate în catalogul clasei de către 
profesorul diriginte. Sanctiunile de la acest articol vor fi insotite , in toate 
cazurile,  de scaderea notei la purtare , astfel: 1 punct pentru Mustrare scrisa , 
respectiv 2 puncte pentru Preaviz de exmatriculare. 
              
 
Art.93. Elevii ciclului  superior care absentează nejustificat cel putin  40 ore pe 
semestru la diferite discipline de studiu,  sau 30% din totalul anual al  orelor la o 
singură disciplină, sunt sancţionaţi cu „Exmatriculare” 
 Sanctiunea va fi obligatoriu precedata de „Preaviz de exmatriculare”care 
va fi inmanat sub semnatura sau comunicat cu asigurarea dovezii de 
comunicare,parintelui sau elevului major.  
Aprobarea exmatriculării este condiţionată de preavizul de exmatriculare şi este 
insoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 
 
Art.94. Sanctionarea elevului cu „Observaţia individuală”, „Mustrare în faţa 
clasei” sau ”Mustrare scrisa”,anterior „Preavizului de exmatriculare”ramane la 
alegerea dirigintelui.  
Art.95.Abaterile disciplinare  se aduc la cunoştinţa părinţilor elevilor în cauză şi 
se sancţionează,gradual ,în funcţie de gravitatea abaterii în urma propunerilor 
Comisiei de disciplină, Consiliului clasei, şi Consiliului profesoral, cu : 

a) Observaţia individuală, sancţiune aplicată de diriginte. 
b)  Mustrare în faţa clasei, sancţiune aplicată de diriginte 
c) Mustrare scrisa, cu consultarea Consiliului clasei 
d)  Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile,sancţiune aplicată 

de diriginte la propunerea Comisiei de disciplină ,aprobată de Consiliul 
clasei, urmată de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

e) Preaviz de exmatriculare-sancţiune aplicată de diriginte  şi urmată de 
scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 
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f) Mutarea disciplinară la o altă clasa –aplicată de director la propunerea 
dirigintelui şi a Comisiei de disciplină  şi urmată de scăderea notei la 
putare cu 3 puncte, cu consultarea Consiliului clasei 

 
g) Mutarea disciplinară la o altă scoala  –aplicată de director la 

propunerea dirigintelui şi a Comisiei de disciplină  şi urmată de 
scăderea notei la purtare sub 7. 

h) Exmatricularea- se aprobă în Consiliul profesoral, conform ROFUIP 
126-130. 

Art.96. Elevii eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile vor desfăşura 
activităţi în folosul şcolii. Numărul orelor prestate va coincide cu durata 
numarului de ore din zilele in care a fost aplicata sanctiunea eliminarii. 
Art.97.Pentru nerespectarea sancţiunii prevăzute la art.85 se aplică prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar art.123.alin.1-4. 
Art.98.Sancţiunile aplicate pentru fumat, consum de băuturi alcoolice sau de 
substanţe psihotrope în incinta , curtea şi împrejurimile liceului vor fi stabilite de 
Comisia de disciplină, Consiliul Clasei şi Consiliul Profesoral. 
Transferul elevilor. 
(Se efectuează conform art. 135-149 din ROFUIP) 
Art.99.1.Transferul elevilor de la o unitate la alta,de la o filieră la alta,de la un 
profil la altul se poate face numai cu avizul consultativ al  Consiliului de 
administraţie al unităţii de la care se face transferul şi aprobarea Consiliului de 
Administraţie al unităţii la care se face transferul, conform modificării  art.135 
din  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar,  prevăzută în ordinul 6152 din 07.11.2012 
          2. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua în mod 
excepţional, şi conform art.148(f) din ordinul 6152 din 07.11.2012, care 
precizează posibilitatea transferului în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea 
Consiliului de Administraţie al I.S.M.B. 
Art.100.Consiliul de Administraţie al Colegiului  stabileşte criteriile de transfer: 
1.Transferul elevilor de la altă unitate şcolară se aprobă dacă elevul a avut media 
10 la purtare în toţi anii de studiu , nu a avut  corigenţe iar  media generală a  
ultimului an de studiu  este cel puţin egală cu cea mai mică medie înregistrată  la 
clasa la  care se solicită transferul. 
2. În condiţiile existenţei unui număr mai mare de cereri de transfer operează şi 
alte  criterii de selecţie: media anuală a disciplinelor de profil 
(matematică,informatică,fizică -pentru profilul real; limba şi  literatura română, 
limba modernă -avansat,istorie -pentru profilul uman). Transferul elevilor de la o 
alta unitate scolara la Colegiul National Gheorghe Sincai se va face conform 
articolului 141 din ROFUIP, respectiv  fara depasirea numarului de 30 de elevi la 
clasa. Directorul unitatii scolare poate solicita suplimentarea peste numarul 
precizat doar cu avizul CA si doar in cazuri exceptionale (pentru elevi cu 
rezultate la olimpiadele nationale si internationale) . 
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3.Elevii Colegiului Naţional „Gh.Şincai” au prioritate pentru transferul de la un 
profil la altul sau de la o specialitate la alta; 
4. Elevii din clasa a IX a se pot transfera numai după primul semestru, dacă 
media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 
specializarea la care se solicită transferul. În condiţiile existenţei unui număr mai 
mare de cereri de transfer operează şi criteriile  de selecţie menţionate la alineatul 
2. 
5.Obiectele de studiu şi materia din care elevii,cărora li s-a aprobat transferul, vor 
susţine examene de diferenţă (dacă este cazul),datele de desfăşurare a probelor şi 
componenţa comisiilor de examen vor fi stabilite de către Consiliul de 
administraţie. 
 
Capitolul IX 
DISPOZIŢII FINALE. 
 
Art.101. Regulamentul intern va fi completat cu regulamentele specifice 
întocmite la nivelul celorlalte compartimente ale colegiului. 
Art.102. În incinta colegiului fumatul este interzis conform legii. 
Art.103. 1.Se consideră act de terorism „... ameninţările cu bombe sau alte 
materii explozive,dacă acestea au ca scop tulburarea gravă a ordinii publice prin 
intimidare,prin teroare sau prin crearea unei stări de panică.”  
( Ordonanţa de urgenţă nr.141/2001 ,art 2,alin (1) şi art 5. ) 
Art.104. Constituie contravenţie „apelarea abuzivă sau alarmarea falsă a 
dispeceratului pentru apeluri de urgenţă „112 „ (Legea nr.398/2002 art.18 ,alin 
(1) lit a  
Art.105. Profesorii diriginţi vor aduce la cunoştinţa elevilor prevederile acestor 
acte normative. 
Art.106.Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui fond 
destinat derulării examenelor de atestat profesional sau examenelor de 
bacalaureat. 
Art.107.Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti participantii la actul de 
educatie si va fi adus la cunoştinţa elevilor,părinţilor /tutorilor,personalului 
didactic,didactic auxiliar şi nedidactic,organizaţiei de sindicat. 
Art.108.În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Invatamant Preuniversitar si a Regulamentului de Ordine  Interna , directorul 
colegiului va incheia cu parintii elevilor un acord de parteneriat privind buna 
desfasurare a activitatii. 
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