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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, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014.  

 

 Art.2 Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului Intern, aprobat de Consiliul 

de Administraţie şi de Consiliul profesoral, cu consultarea Comitetului 

Reprezentativ al părinților, a Asociatiei  de părinţi, a Consiliului Elevilor şi a 

Organizaţiilor sindicale, este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru 

personalul didactic de predare, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, 

pentru elevii colegiului şi pentru 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 băuturilor alcoolice şi a substanţelor psihotrope. 

 

 Art.4 (1) Structura anului şcolar, perioadele de desfăşurare a cursurilor, 

perioadele de desfăşurare a examenelor naționale organizate în şcoală şi perioada 

vacanţelor şcolare sunt cele stabilite prin Ordin de ministru, la începutul fiecărui an 

şcolar. 

   (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 Organizaţiilor sindicale  şi 

cu aprobarea I.S.M.B. 

   (3) Suspendarea cursurilor este urmată de un program de recuperare  a 

materiei prevăzute în programele şcolare. Acest program se stabileşte prin hotărârea  

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, din filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie, şi profil real, 
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specializările matematică-informatică şi ştiinţele naturii, conform planului de 

şcolarizare propus de unitate şi aprobat de I.S.M.B. 

 

Art.6 (1) Înscrierea la cursuri se va face conform 

metodologiilor/instrucțiunilor Ministerului Educației, respectiv ISMB. 

(2) Prin decizie internă, directorul stabileşte componenţa comisiilor de 

înscriere şi asigură instruirea corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor legale 

prevăzute pentru această activitate. 

 

Art.7 (1) Formaţiunile de studiu sunt organizate pe clase şi 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 sau de 

părinții/tutorii acestora. 

 (2) Numărul maxim de elevi într-o clasă este de  30 de elevi. 

 (3) La înscrierea în liceu, directorul poate aproba solicitarea scrisa a părinţilor 

şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi străine sau chiar 

pentru schimbarea lor.  

(4) 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 al unității, cu aprobarea ISMB.  

 (5) 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.8. (1) Programul elevilor se derulează într-o singură tură de studiu, în 

intervalul 8
00

-14
00

/15
00

. 

(2) Ora de curs este de 50 de minute, iar pauza este de 10 minute, pe toată 

durata anului şcolar. 

(3) În intervalul 10
50

-11
10

 elevii beneficiază de o pauză mare. 

 

Art.9 (1) Accesul în unitatea de învatamant este permis: 

a) elevilor, în incinta şcolii, prin intrarea din Calea Șerban Vodă, spre curtea 

școlii, pe baza carnetului de note, cu fotografie şi vizat de director/director adjunct 

pentru anul şcolar în curs. 

 b) profesorilor şi vizitatorilor adulţi, prin intrarea principală.  

c) vizitatorilor adulţi, pe baza verificarii și înregistrării datelor personale ale 

acestora. 

(2) Accesul mass-media se va face doar cu permisiunea 

directorului/directorului adjunct. 

(3) Accesul autovehiculelor în curtea liceului este permis astfel: 
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 a) în cazul unor interventii speciale  (salvare, pompieri, politie, salubrizare, 

reparatii apa, gaze, curent electric, telefonie), în cazul  desfăşurării unor  servicii 

pentru şcoală, precum şi în cazul  unor activitati de indrumare si de control.  

    b) autoturismele personalului unității  pot fi parcate in curtea şcolii pe baza 

unui tabel aprobat de Consiliul de Administratie şi înaintat personalului de protecţie 

si pază. 

 

Art.10 Este interzis accesul în incinta colegiului 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 în incinta Colegiului cu materiale obscene, cu 

arme, cu obiecte contondente, cu petarde, cu pocnitori, cu substante toxice, 

pirotehnice, lacrimogene, inflamabile, etnobotanice, cu droguri sau cu bauturi 

alcoolice. 

 

Art.12 Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării progamului doar în 

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 în ziua şi la ora respectiva.  

c) Cerere scrisă de la parinte/tutore pentru învoire în ziua respectivă. 

 d) Solicitarea personala a parintelui/tutorelui. 

 

 Capitolul III. 

CONDUCEREA COLEGIULUI NAŢIONAL „GH.ŞINCAI” 

 

Art.13 (1) Consiliul de Administraţie este organul de conducere al colegiului, 

iar conducerea executivă este execitată de director și de director adjunct.  

(2) Activitatea Consiliului de administrație, procedura de constituire și 

atribuțiile  acestuia sunt reglementate prin acte normative specifice și art. 19-20 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

(3) Atribuțiile directorului și ale directorului adjunct sunt stabilite prin 

prevederile art.21-29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

  

Art.14 (1) Directorul şi directorul adjunct răspund de activitatea colectivelor 

de catedră repartizate fiecăruia în Consiliul de administraţie. 

 (2). Directorul şi directorul adjunct au drept de asistenţă la orele profesorilor 

colegiului. 

(3). Asistențele se vor face, cu prioritate, la orele profesorilor debutanţi, nou 

veniţi în colectivul profesoral, ale profesorilor care urmează să susţină 
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preinspecţii/inspecţii speciale pentru obţinerea gradelor didactice, pentru consiliere 

metodică sau ale profesorilor la care sunt semnalate, de către terți, diverse aspecte 

legate de calitatea actului educativ. 

 

Catedrele /Comisiile metodice. 

 

Art.15 (1) În cadrul Colegiului Naţional „Gh.Şincai”  catedrele se constituie 

din minimum patru membri pe disciplină de studiu.  

(2) În situaţia neîntrunirii acestei condiţii, se constituie comisii metodice din 

disciplinele:    

a) Chimie- biologie          

b) Geografie-educaţie artistică- educaţie fizică     

c) Istorie-socio-umane-religie. 

 

Art.16 Catedrele/comisiile metodice se subordonează, prin şefii de 

catedră/comisie metodică, directorilor conform organigramei. 

 

Art.17 (1) Şefii de catedră/comisie metodică au următoarele atribuții: 

a) coordonează întocmirea documentelor de proiectare/planificare ale 

catedrei; 

b) avizează documetele de planificare calendaristică a materiei pentru 

profesorii din catedra/comisia metodică, conform programei disciplinei; 

c) stabilesc responsabilităţile în cadrul catedrei/comisiei metodice;  

d) avizează proiectele didactice ale profesorilor debutanţi; 

e) înaintează  periodic conducerii liceului informări asupra activităţii 

catedrei,  conform tematicii  şi la termenele stabilite; 

f) înaintează conducerii colegiului documentele catedrei/comisiei metodice în 

primele două săptămâni ale fiecărui semestru, cu conţinutul complet. Documentele 

catedrei/comisiei metodice vor rămâne în permanență  la dispoziţia conducerii şcolii 

pentru consultare, monitorizare şi control; 

 g) realizează periodic asistenţe la orele profesorilor din catedră. Vor fi asistaţi, 

cu prioritate, profesorii debutanţi în învăţământ, profesorii nou veniţi în catedră, 

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 sau deficiențe în calitatea actului educativ. 

  h) urmăresc  direct realizarea proiectelor didactice de către profesorii 

debutanţi;  

  i) 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; 

  j) propun Consiliului de administraţie  sancţiuni pentru profesorii care nu-şi 

îndeplinesc sarcinile sau le realizează superficial; 

  k) analizează, în cadrul colectivului de catedră/comisie metodică, activitatea 

fiecărui cadru didactic şi formulează propuneri pentru calificativul anual sau parţial; 
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 (2) Șefii de catedră/ comisie metodică răspund în faţa conducerii Colegiului 

de activitatea desfăşurată de fiecare membru al catedrei/comisiei metodice în 

realizarea documentelor de planificare, de parcurgerea integrală a programei 

disciplinei/disciplinelor, de realizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, de 

formarea continuă a cadrelor didactice din catedră.   

 

Art.18 Pentru disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică şi educaţie 

fizică:  

a) la nivelul catedrelor vor fi formulate elementele de risc specific în 

domeniul sănătăţii şi al securităţii în muncă pentru elevi şi pentru cadre didactice 

precum şi sistemul de proceduri, în caz de accidente.  

b) măsurile de prevenire a producerii unor accidente în laboratoare  şi în 

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 de programe educative are următoarele 

atribuţii:                

a) elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al şcolii programul 

activităţilor educative şcolare, extraşcolare si extracurriculare. 

 b) elaborează planul managerial propriu.                                                              

c) iniţiază, organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare. 

 d) formulează propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale 

Consiliului de Administraţie, respectiv ale Consiliului Profesoral 

 e) elaborează programe/proiecte în domeniile: educaţie civică, promovarea 

sănătăţii, cultură, ecologie, sport, turism, sprijinit de comisia pentru proiecte si 

programe, constituită la nivelul școlii, prin decizia directorului. 

f) întocmeşte 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,  sprijinit de comisiile pentru problemele 

respective, constituite la nivelul școlii, prin decizia directorului        

g) îndrumă şi controlează  activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere, 

orientare şi activităţi extracurriculare 

h) colaborează cu personalul cabinetului de consultanţă psiho-pedagogică, 

precum şi cu membrii tuturor comisiilor pe probleme care funcţionează în şcoală. 

i) 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 superficial;  
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j) are drept de asistenţă la orele de dirigenţie şi la activităţile educative iniţiate 

de diriginţi. 

k) sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi. 

l) mediază eventualele conflictele apărute în relaţia de comunicare dintre 

profesori, dintre profesori şi elevi, dintre diriginte şi părinţi, dintre profesori şi 

părinţi. 

m) organizează şi facilitează legăturile de parteneriat, în cadrul proiectelor  

naţionale şi internaţionale.  

 

 

Capitolul IV. 

COMISIILE DE LUCRU/PE PROBLEME 

 

Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii. 

  

Art.21 Anual, se constituie la nivelul Colegiului, Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, conform legislației în vigoare. 

 

Art.22 Conducerea operativă a CEAC este asigurată de către directorul 

adjunct. 

 

Art.23 Comisia va elabora propriul Regulament şi propria strategie de 

evaluare şi de asigurare a calităţii în educaţie. 

 

Art.24 Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi pentru Asigurarea Calităţii 

sunt prevăzute în Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind 

asigurarea calitatii educatiei şi la art.233-236 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 

nr.5115/2014. 

 

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 membri sunt 

aprobate în Consiliul de Administraţie  şi validate în  Consiliul Profesoral, la 

începutul fiecărui an şcolar. 
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(3) a) In Colegiul National ”Gheorghe Sincai”, functioneaza Consiliul 

Consultativ, comisie de lucru permanenta, formata din profesori cu experienta, cu 

minimum 20 de ani vechime la catedra, în unitate.  

b) Consiliul Consultativ nu se suprapune forurilor de conducere a scolii.  

c) Activitatea  Consiliului Consultativ se desfasoara in conformitate cu 

propriul regulament de organizare si de functionare. 

d) Consiliul Consultativ va elabora   propriul regulament de organizare si de 

functionare, în maximum 60 de zile de la aprobarea prezentului Regulament Intern și 

devine anexa a acestuia.   

 (4) Comisiile de lucru pe probleme vor întocmi un program de activitate ce va 

cuprinde obiective, activităţi, termene de realizare şi responsabilităţi repartizate 

membrilor. 

 (5) Comisiile de lucru pe probleme vor raporta periodic Consiliului de 

Administraţie activitatea desfăşurată şi vor înainta propuneri pentru remedierea 

eventualelor problemele. 

 (6) Activitatea responsabilior şi a membrilor acestor comisii va fi evaluată de 

Consiliul de Administraţie şi va contribui la acordarea calificativelor anuale. 

Art.26 Pentru prevenirea şi pentru reducerea fenomenului violenţei, la nivelul 

colegiului, se constituie, prin decizia directorului, Comisia pentru Prevenirea şi 

pentru Combaterea Violenţei în Mediul Scolar. 

 

Art.27 Comisia pentru prevenirea şi pentru combaterea violenţei în mediul 

şcolar are următoarele atribuţii: 

a) evaluează factorii de risc în manifestarea violenţei în şcoală; 

b) elaborează Planul Operaţional Minimal al Colegiului privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, în concordanţă cu strategia  şi cu 

elementele Planului ISMB . 

c) monitorizează, în colaborare cu profesorii diriginţi, comportamentul 

elevilor şi propune măsurile corespunzătoare; 

d) 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; 

e) colaborează cu profesorii diriginţi în derularea programelor educative 

pe tema prevenirii şi a combaterii violenţei în şcoală; 
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f) colaborează cu organele de poliţie din sectorul 4. pe linia prevenirii şi 

a combaterii violenţei în şcoală. 

 

 

Capitolul V. 

PĂRINŢII 

 

Art.28 Asociatia de părinţi, cu personalitate juridică proprie, are rolul de a 

susţine activitatea instructiv-educativă desfăşurata în cadrul C.N.”Gh. Sincai”. 

Activitatea acesteia este reglementată de statutul propriu. 

 

Art.29 Drepturile și îndatoririle părinților precum și activitățile Consiliului 

reprezentativ al părinţilor și ale Comitetului de părinți pe clasă sunt reglementate 

prin  art.238-258 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014 . 

 

Art.30 Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte cel puţin o dată pe 

semestru, la solicitarea directorului școlii, sau la solicitarea a 2/3 din numărul total al 

membrilor acestuia. 

 

Art.31 De activitatea Consiliului reprezentativ al părinţilor răspunde 

directorul colegiului. 

 

Capitolul VI. 

EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR 

 

Art.32 Evaluarea rezultatelor elevilor este reglementată de prevederile 

art.183-209 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014. 

 

Art.33 Examenele/simulările organizate în colegiu se desăşoară în 

conformitate cu metodologii aprobate de Ministerul Educației și instrucțiuni 

specifice ale ISMB, în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale 

nr.1/2011 și cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

Art.34 Preşedintele comisiei pentru examenele de corigenţă şi de diferenţă 

este directorul adjunct al colegiului sau un alt membru desemnat de Consiliului de 

Administraţie. 

 

Art.35 (1) Profesorii vor organiza  teste predictive la clasele a-IX-a,  la toate 

disciplinele studiate anterior sau doar la anumite discipline, în funcţie de 

recomandările ministerului , ale ISMB sau ale Consiliului de Administraţie.   
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   (2) În vederea optimizării proiectării activităţii curente, se pot organiza și  se 

pot susţine teste predictive şi la celelate cicluri de clase.  

  (3) Rezultatele testelor predictive vor fi analizate  de comisiile metodice. 

 (4) Notele obținute de elevi la testele predictive se pot  trece în cataloage, în 

funcţie de opţiunea fiecărei comisii metodice, după consultarea tuturor membrilor.  

            (5) Subiectele pentru  testele predictive  pot fi elaborate de către fiecare 

profesor în parte sau prin colaborarea membrilor catedrei, în cadrul comisiilor 

metodice. Acestea vor fi discutate şi aprobate în 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 în sedintele fiecarei comisii metodice. 

Modelele subiectelor se pastreza în mapa personală a fiecărui profesor . 

 

   

Art.37 (1)Testele predictive sau lucrarile scrise semestriale cu subiect unic se 

sustin în timpul programului aferent fiecarei clase, fără a perturba orele celorlalti 

profesori.  

(2) În cazuri bine fundamentate, tezele cu subiect unic pot fi susținute în 

același timp de toate clasele dintr-un an de studiu cu același profil, cu aprobarea 

Consiliului de Administrație. 

 

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 elevilor toate 

detaliile cu privire la modul de acordare a punctajului, înainte de consemnarea 

rezultatelor în catalog. 

 

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 încheierii acestuia. Excepţie fac situaţiile de 

corigenţă.  

 

Art.42 Profesorul are posibilitatea să decidă păstrarea în 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 DE PREDARE, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

NEDIDACTIC 
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Personalul didactic de predare 

 

Art.43  (1) Drepturile și obligațiile personalului didactic de predare sunt cele 

prevăzute la art. 37-41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014, precum și: 

 

a) realizează toate documentele individuale de proiectare/planificare conform 

cerinţelor şi la termenele stabilite.    

b) evaluează ritmic activitatea elevilor, conform  normelor docimologice. 

c) consemnează în cataloage rezultatele evaluării elevilor, în conformitate cu  

termenele propuse în graficul Comisiei de monitorizare a evaluarii elevilor, aprobat 

in Consiliul de Administratie. 

  d) încheie situaţia şcolară semestrială/anuală a elevilor, în termenele stabilite. 

 (e) să respecte programul formulat prin orarul şcolii şi  intervalul de 

desfăşurare a orelor de curs. 

 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 

 (f) să anunţe, în timp util, conducerea şcolii pentru a se putea lua măsurile 

necesare suplinirii, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu-şi poate 

desfăşura ora de curs sau alte activităţi cu elevii 

(g) sa comunice serviciului secretariat, în termen de 24 de ore, perioada 

concediului medical. Predarea certificatului se va face până, cel mai  târziu, în ultima 

zi a lunii în care revine din concediu, personal sau prin intermediul altei persoane. 

(h) să solicite acordul diriginților elevilor care se înscriu în excursii sau în 

activităţi extraşcolare coordonate 

(i) au dreptul să cheme la şcoală părinții elevilor  cu probleme, doar cu 

acordul dirigintelui, care va lua măsurile potrivite înştiinţând, în prealabil, 

conducerea şcolii. 

(j) să efectueze serviciul pe școală, conform programării realizate de comisia 

pentru orar. 

            (2) Media se consideră corect încheiată, 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 profesorul va consemna în catalog cel puțin două note.  

  (3) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea, cu cel putin o notă în plus 

faţă de numărul de note prevazut de Regulament. 

 

   

 Art. 44  Este interzis profesorilor să se substituie dirigintelui clasei, să 

motiveze absenţe, să comunice note, sau să comenteze în vreun fel situaţiile 

familiale ale elevilor. 
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Art. 45 Profesorii nu au dreptul să folosescă sau să transmită, în interes 

personal, datele personale ale elevilor. 

 

Art. 46 Profesorii pot exprima liber opinii în spatiul şcolar, dacă acestea nu 

afectează prestigiul colegiului, demnitatea umană  sau pe cea a profesiei de educator.  

 Art. 47 Participarea profesorilor la activităţile extracurriculare  desfăşurate în 

şcoală sau în afara şcolii, constituie un criteriu de evaluare a activităţii, criteriu care 

va fi luat în considerare  la acordarea calificativului anual.   

 

Art.48 (1) Serviciul pe şcoală reprezintă un indicator al evaluării activităţii, 

fiind obligatoriu pentru cadrele didactice. Acesta se efectueaza  conform planificării 

realizate de comisia pentru orar. 

(2) Serviciul pe scoala se desfășoară, de regulă, într-o singură tură, în 

intervalul 7:50-15:00. 

(3) Atribuţiile și obligațiile profesorului de serviciu pe şcoală sunt 

următoarele: 

a) se prezintă în şcoală cu cel puţin 10 minute înaintea începerii  programului 

şi părăseşte şcoala, după ce toţi elevii si profesorii şi-au încheiat programul. 

b) securizează cataloagele prin închiderea acestora în fişet, la încheierea 

programului 

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. În cazul în 

care constată lipsa unor colective de elevi, sau a unor profesori de la programul 

precizat prin orar, va anunţa directorul, în vederea luării măsurilor potrivite, și va 

consemna constatările în procesul-verbal.   

e) profesorul de serviciu are obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea 

comportării civilizate a elevilor în timpul pauzelor și să informeze 

directorul/directorul adjunct în legătură cu  actele de indisciplină ale elevilor si să 

urmărească respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. 

f) în cazul unor evenimente deosebite, profesorul de serviciu anunță 

directorul/directorul adjunct, care va stabili măsurile necesare. În lipsa acestuia, 

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 a elevilor, absenţe de la ore ale 

profesorilor precum  şi toate activităţile organizate în spaţiul liceului. 

h) urmăreşte semnarea condicii de prezenţă a personalului didactic, din ziua 

respectivă, şi  trece în 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. 
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 j) monitorizează ținuta, comportamentul şi activitatea elevilor de serviciu și 

consemnează, în procesul-verbal, modul în care echipa de elevi şi-a desfasurat 

activitatea. Eventualele abateri vor fi aduse la cunoştinţa profesorului-diriginte.   

  

 

Art.49. (1) Personalul didactic care organizează excursii sau tabere trebuie să 

respecte procedura I.S.M.B.  

(2) Documentele necesare organizării excursiilor/taberelor sunt:  

a) cerere aprobată de  Consiliului de Administratie 

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)contract (pentru tabere sau pentru excursii externe) 

 f)licenta agentiei de turism 

 g)licenta pentru transport rutier 

 h)polita de asigurare a autovehiculului si a persoanelor transportate  

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor face obiectul unui dosar care va fi 

păstrat în şcoală, pe baza căruia conducerea şcolii va obţine aprobarea I.S.4 

(4) Excursiile/taberele se organizează numai în vacanţele şcolare sau în afara 

orelor de curs.  

(5) 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. 

(6) Elevii trebuie instruiţi cu privire la  regulile de securitate pe durata 

transportului, a excursiei sau a taberei. 

(7) Nu se organizează excursii în perioada desfăşurării tezelor. 

                    

 

Art.50  (1) Drepturile și obligațiile profesorilor diriginţi sunt cele prevăzute 

la art. 63-69 din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014, precum și: 

          a) realizează documentele de proiectare/planificare a activităţii educative, 

tematica orelor de consiliere şi de orientare, în concordanţă cu termenele stabilite de 

către coordonatorul de proiecte şi de programe educative şcolare şi extraşcolare. 

b) planifică şi desfăşoară consultaţii  cu părinţii elevilor. 

c) organizează cel putin doua şedinţe cu părintii pe semestru. Principalele 

probleme formulate de părinţi vor fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei, 

semnat de către părinţi  şi aduse la cunoştinţa directorilor sau a coordonatorului 

pentru proiecte şi pentru programe educative. 

          d) înaintează, dacă este cazul, Consiliului de administraţie, propuneri pentru 

suspendarea alocaţiilor şi a burselor şcolare pentru elevii care au un număr mare de 

absenţe nemotivate sau care au abateri disciplinare. 
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          e) întocmește, la finalul fiecărui semestru, informări privind activitatea 

educativă derulată, starea disciplinară sau alte probleme specifice colectivelor de 

elevi și le înaintează conducerii şcolii 

          f) întocmește/actualizează fișele cu datele personale și situația familială a 

elevilor,  în vederea obtinerii burselor şi a înscrierii în programe sociale și le 

înaintează secretariatului şcolii, la termenele stabilite 

          g) colaborează cu cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică, cabinetele medicale 

ale şcolii şi sprijină programele acestora în menţinerea stării corespunzătoare de 

sănătate a elevilor. 

         h) elaborează situaţiile de risc educaţional la nivelul colectivului de elevi pe 

care-l conduce. 

         (2) 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. 

     (3) Dirigintele trebuie sa asigure confidențialitatea informațiilor privind 

problemele personale ale elevilor și să nu le aducă la cunoștință altor persoane fără 

acordul părinților/tutorilor acestora. 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Art.51. Atribuţiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt cele 

prevăzute la  art. 92-106 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014, cele stabilite prin 

fişa postului aprobată de director și prin prevederile actelor normative specifice. 

    

Art 52. Angajatii serviciului secretariat au urmatoarele  obligatii:  

a) să afiseze la vedere şi să respecte programul de lucru. 

b) să asigure permanenţa în şcoala, în zilele lucrătoare, pe durata unui 

program care începe la ora 8
00

 şi se termină la ora 16
00

 

c) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea 

dovadă de amabilitate şi de tact. 

d) să afişeze la avizierul din holul liceului informaţiile utile părinţilor, 

elevilor, precum şi modelele pentru redactarea unor cereri.  

          e) să asigure confidenţialitatea informaţiilor legate de elevi sau de părinţii 

acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi sau despre 

profesori, decat persoanelor autorizate.  

f) să-şi securizeze documentele şi informaţiile, inclusiv cele de pe calculator. 

În 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. 

g) să transmită, în timp util, către directori sau către şefii de catedră toate 

informațiile primite prin fax sau e-mail.  

 

  Art.53. Personalul sanitar are urmatoarele obligatii: 
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a) să asigure asistenţa sanitară conform programului, precum şi în timpul 

activităţilor şcolare sau extracurriculare: examene, concursuri, olimpiade.  

b) să facă toate demersurile necesare în scopul asigurării necesarului de 

medicamente şi de aparatura necesară acordării primului-ajutor.  

c) să monitorizeze starea de sanatate a elevilor şi să  completeze fişele 

acestora. 

d) să informeze diriginţii sau familiile acestora  dacă sunt necesare consulaţii 

de specialitate mai amanuntite.  

e) să avizeze adeverinţele medicale ale elevilor în termen de 7 zile de la 

primire. Răspunderea pentru avizarea în timp util a adeverinţelor/scutirilor medicale 

revine exclusiv medicului/ asistentului medical. 

f) să verifice dacă elevii cu un numar foarte mare de scutiri se află în evidenţa 

medicului emitent al adeverinţei/scutirii. 

g) să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă 

intervin probleme care îi impiedică să vina la lucru. 

 h) să primească şi să avizeze scutirile de educaţie fizică, până la sfârşitul lunii 

octombrie, apoi să le predea profesorului de educaţie fizică care are obligatia de a le 

transcrie in catalog. 

i) să dea avizul elevilor care doresc să plece în excursie sau în tabără, după  

vizita medicală şi după consultarea fişelor medicale. 

j) să avertizeze profesorul-insoţitor asupra eventualelor probleme medicale 

care pot aparea. 

k) să nu reţină elevul mai mult decât strictul necesar, în situaţia în care acesta 

se prezintă pentru primul-ajutor în timpul orei de clasă. Se exceptează situaţia în care 

cadrul medical consideră că elevul are nevoie de repaus la pat. In această situaţie, 

cabinetul medical va emite scutire pentru elevul respectiv, care va fi semnată, 

obligatoriu, de către medicul şcolar. 

          l) să programeze ședinţele de tratament stomatologic în afara orelor de curs. 

 

Art.54 Bibliotecarul are următoarele obligații: 

a) afişează şi respectă programul de lucru aprobat de Consiliul de 

Administrație 

b) colaborează, în principal, cu şeful catedrei de limba română dar şi cu sefii 

altor catedre, în  vederea organizării de activităţi comune. 

c) organizează activităţi specifice: lansări de carte, întâlniri literare, 

simpozioane, mese rotunde, şi  prezintă şefilor de catedre oferta de carte, manuale, 

reviste precum şi orice informaţii ultile activităţii la clasa. 

d) 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. 

e) afişează la loc vizibil adresele biblitecilor municipale şi numerele de 

telefon. 

f) informeaza directorul, de doua ori pe semestru, în privinţa numărului de 

elevi care folosesc serviciul bibliotecii. 
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g) informează directorul, la finalul fiecărui an calendaristic, despre variația 

fondului de carte din anul respectiv. 

h) elaborează/actualizează Regulamentul specific bibliotecii pe care îl 

înaintează spre aprobare Consiliului de Administratie. 

i) asigură accesul cadrelor didactice în bibliotecă, inclusiv pentru activități cu 

elevii, pentru consilii profesorale sau pentru alte activitati programate de acestia si 

aprobate de către director. 

 

Art.55 Administratorul  are următoarele obligații și răspunderi: 

a) monitorizează și coordonează aprovizionarea şcolii cu consumabile şi cu 

materiale necesare curăţeniei şcolii. 

b) monitorizeaza consumul de materiale şi îl adaptează la nevoile scolii. 

c) organizează şi controlează  activitatea personalului de serviciu şi a celorlalti 

angajaţi aflaţi în subordinea sa. 

d) răspunde de curățenia claselor, a cabinetelor, a holurilor, a grupurilor 

sanitare şi a curţii scolii. 

e) răspunde de starea instalatiilor sanitare si a centralei termice. 

f) monitorizează activitatea personalului de pază şi întocmeşte graficul după  

care işi desfăşoară acestia activitatea, raportând directorului orice abatere. 

g) predă diriginţilor/profesorilor, la începutul 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 

h) planifică şi ţine evidenţa concediilor de odihnă ale personalului subordonat 

şi realizează, împreună cu Consiliul de administratie, evaluarea anuală a acestuia 

i) răspunde de cunoasterea si de respectarea normelor de protectia muncii a 

personalului de serviciu. 

j) răspunde de repararea deteriorărilor produse de elevi. Recuperează, 

împreună cu dirigintii, sumele necesare reparaţiilor, de la cei care au produs 

pagubele. 

k) informează periodic directorul, cu privire la starea mobilierului din clase, 

din cabinete şi din laboratoare.   

l) ține legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii  Colegiului. 

Sesizează, în scris, A.S.L.G. sector 4, în cazul în care se constată nereguli sau 

întârzieri care prejudiciază bunul mers al instituţiei de invăţământ.  

m) face propuneri corecte, pentru proiectul de buget al Colegiului.  

 

Art.56  (1) Personalul de pază are următoarele obligaţii specifice:  

a) să permită accesul în şcoala, atât al persoanelor cât şi al autovehiculelor 

prevăzute la art. 9. 

b) să sprijine şi să controleze dacă elevii de serviciu notează datele 

persoanelor străine care pătrund în incinta Colegiului, într-un registru special. 

c) să predea persoanelor care au intrat în unitatea şcolară ecusonul de 

vizitator. 
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d) să ţină propria evidenţă a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor   

care staţionează în curtea şcolii. 

e) să permită intrarea elevilor doar în baza carnetului de elev cu fotografie,  

vizat pe anul în curs. 

f) să anunţe conducerea şcolii despre orice eveniment produs în timpul 

serviciului  şi despre măsurile luate. 

g) să sesizeze poliţia de proximitate în legătură cu fapte care pot aduce 

prejudicii instituţiei. 

h) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau înaintea venirii la 

serviciu. 

i) să anunţe, în timp util, conducerea şcolii, în situaţia de imposibilitate a 

prezentării  la program.  

j) să nu paraseasca unitatea de invatamant fără să anunte conducerea școlii sau 

înainte de venirea unui înlocuitor. 

k) să cunoscă locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul şcolii, să le aducă 

la cunoştinţa directorului pentru a preveni producerea unor fapte de natură să aducă 

prejudicii şcolii sau fapte care pot  perturba procesul de învăţământ. 

(2) În timpul exercitării serviciului, personalului de pază îi este interzis să 

doarmă sau să primească vizite particulare. 

  

Art.57 (1) Personalul nedidactic se subordonează administratorului.  

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post 

întocmite de director. 

 

Art.58 (1) Personalul de îngrijire are următoarele obligaţii: 

 a) să-şi desfăşoare activitatea după un program bine stabilit, aprobat de 

administrator 

 b) să asigure curăţenia spaţiilor înainte sau după terminarea cursurilor. În 

situatii deosebite, la cererea directorului, a administratorului sau a unui profesor  se 

poate interveni şi în timpul pauzelor . 

 c) să poarte echipament de protectie. 

 d) să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, cu 

părinţii/reprezentanţii legali şi să nu intre în conflict cu aceştia. 

 e) să informeze conducerea şcolii sau administratorul ori de câte ori constată 

defecţiuni ale instalaţiilor sau deteriorări ale mobilierului 

 (2) Sunt interzise agresarea fizică sau verbală a elevilor, a profesorilor sau a 

celorlalte persoane cu care, prin natura meseriei, intră în contact. 

 

  Art.59 Analistul programatorul, ajutorul programator, tehnicianul, laborantul, 

personalul din serviciul „Contabilitate” sunt subordonaţi directorului. Atribuţiile 

fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post aprobate de acesta. 
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  Art.60 Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi  

desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare, în acest domeniu. 

 

Art.61 Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la 

concedii fără plată pentru situaţii personale, conform legislaţiei în vigoare şi cu 

aprobarea Consiliului de Asministraţie. 

 

Capitolul VIII 

DOBÂNDIREA SI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

 

Art.62 Dobândirea calităţii de elev este reglemetată de art. 107-116 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

Art.63 Exercitarea calităţii de elev se realizează prin frecventarea cu 

regularitate a cursurilor şi prin participarea la activităţile stabilite prin programul 

colegiului. Evidenţa prezenţei elevilor se face, la fiecare oră de curs, de către 

profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

 

Art.64 (1) Motivarea absentelor se efectueaza de către diriginte, pe baza 

adeverinţei/scutirii medicale eliberată de medic, avizată de cabinetul medical al 

colegiului.  

(2) Scutirea va fi prezentată cabinetului şcolar, în termen de 7 zile de la 

revenirea la şcoala,  iar dirigintelui, în termen de 7 zile de la data avizării 

  

Art.65 (1) Părinții au dreptul să solicite motivarea absențelor pentru cel mult 

3 zile într-un semestru, pe baza unei cereri adresată directorului. 

(2) Directorul/directorul adjunct sau persoana împuternicită înregistrează 

datele menţionate în cerere într-un registru special si o avizează, dacă sunt 

îndeplinite condiţiile. 

   

Art.66 Fiecare diriginte are obligaţia să monitorizeze absenţele şi să le 

înregistreze într-un tabel care va fi înmânat, la sfârşitul fiecărei luni, responsabilului 

Comisiei de frecvenţă. Acesta va centraliza numarul de absenţe care va fi raportat la 

ISMB. 

  

Art.67 Absenţele vor fi motivate numai de catre diriginte, cu excepţia 

întârzierilor  la ore, care pot fi motivate de către profesorul la ora căruia s-a produs 

întârzierea. 

 

Obligațiile elevilor  
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Art.68 Obligațiile elevilor sunt reglementate de art.137-142 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEN nr.5115/2014 și de articolele din prezenta secțiune. 

 

Art.69 (1). Elevii au obligația să aibă o ținută decentă, pe toată durata 

prezenței acestora în școală, indiferent dacă elevii au ore de curs sau activități 

extrașcolare.  

(2) Sunt interzise în ținuta fetelor: fuste mini, bustiere, maiou, pantaloni cu 

talie joasă, cu franjuri sau cu tăieturi, bijuterii ostentative sau în exces, piercing-ul 

sub orice formă, machiajul exagerat, părul vopsit în culori stridente. 

(3) Sunt interzise în ținuta băieților: pantaloni scurţi sau bermude, maiou, 

pantaloni cu franjuri sau cu tăieturi, piercing-ul sub orice formă, părul vopsit. 

 

Art.70 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 către 

profesorii diriginţi şi de către profesorii de specialitate, cu ocazia instructajelor 

generale şi periodice. 

 

Art.71 Este interzis elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în 

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

 

Art.72 Este interzis elevilor fumatul  în incinta liceului, atât în interiorul 

clădirii, cât şi în curtea şcolii. 

 

Art.73 Părăsirea de către elevi a incintei colegiului în timpul programului este 

permisă doar în situaţii deosebite, după înregistrarea acestora într-un registru special 

şi pe baza biletului de voie semnat de către profesorul de serviciu / profesorul de la 

ora curentă  sau de către profesorul diriginte. Absentele consemnate în catalog, în 

aceste situații vor fi motivate de către diriginte doar dupa confirmarea în scris a 

parintelui. 

 

Art.74 (1) Elevii au obligaţia să păstreze integritatea dotările spaţiilor pe care 

le au spre folosinţă în procesul instructiv-educativ. 

   (2) Pentru pagubele produse de elevi, răspund patrimonial părinţii/tutorii 

legali ai acestora. 

 (3) Dacă nu se poate stabili elevul vinovat de producerea pagubelor, vor 

răspunde colectiv părinții tuturor elevilor prezenți, în perioada respectivă, în spațiul 

în care s-a produs paguba.  

 

Art.75 Elevii au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor cabinetului 

medical sau cabinetului de consultanţă psihopedagogică, în condiţiile stabilite de  

acestea potrivit legislaţiei în vigoare. 
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Art.76 (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 îl 

înlocuiasca/plătească. 

 

Art.77 (1) Serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toţi elevii care nu au 

probleme medicale. 

 (2) Serviciul pe şcoală se realizează în echipă formată din doi elevi din aceeași 

clasă, în conformitate cu planificarea întocmită de Comisia pentru orar. 

(3) Planificarea elevilor de serviciu pe școală va fi afişată în cancelarie. 

(4) Profesorul de serviciu şi profesorii diriginţi vor monitoriza modul de 

desfăşurare a serviciului pe școală de către elevi și vor consemna, în procesul-verbal, 

modul în care elevii şi-au făcut datoria; dirigintele clasei va fi informat în legătură cu 

eventualele nereguli. 

 

Art.78 (1)Pe durata efectuării serviciului pe școală, elevii nu participă la 

cursuri şi nu li se pun absenţe. 

(2) Elevii care au efectuat serviciul pe școală sunt obligați să se informeze de 

la colegi sau de la profesori în scopul recuperării lecțiilor la care nu au participat.  

 

Art.79 Obligațiile elevilor de serviciu pe școală: 

a) să completeze procesul-verbal și registrele de evidență a persoanelor care 

intră și ies din școală  

b) să nu permită accesul persoanelor străine în cancelaria colegiului. 

c) să transmită dispoziţiile profesorilor, ale conducerii şi ale secretariatului 

colegiului, persoanelor cărora le sunt adresate 

d) să transmită profesorilor aflați în cancelarie solicitările elevilor sau 

părinților sau altor persoane cărora li s-a permis accesul în incinta colegiului 

e) să  acţioneze semnalul sonor ce marchează începutul şi sfârşitul fiecărei ore 

de curs, respectând durata acesteia. 

f) este obligatoriu ca cel puţin unul dintre elevii de serviciu să rămână în 

permanenţă la locul destinat activităţii. 

 

Art.80 Elevii de serviciu nu au voie să dispună măsuri proprii, ei fiind doar 

observatori și persoane de legătură cu personalul școlii. 

 

Art.81 (1) În cazul organizării, de către C.N.”Gh.Şincai”, a 

taberelor/excursiilor, elevii au obligaţia de a respecta strict programul 

taberei/excursiei, normele de securitate pe durata transportului şi normele de 

comportare.  

(2) Este strict interzisă consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor, a 

etnobotanicelor sau a altor substante psihotrope și iniţierea de acţiuni care pot 

periclita sănătatea fizică a participanţilor la activitate. 
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Drepturile elevilor. 

  

Art.82 Drepturile elevilor sunt cele prevăzute în art.118-136 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

Art.83 Consiliul elevilor poate organiza acţiuni de stângere de fonduri pentru 

copii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu şi alte asemenea, doar cu aprobarea, 

pe baza unei cereri bine motivate, a Consiliului de Administraţie. 

 

  

Recompensarea elevilor. 
 

Art.84 Elevii cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară şi 

care se disting prin comportare exemplară pot fi recompensati cu: diplome, carti sau 

alte recompense, conform prevederilor art.143-146 din Regulamentul de organizare 

şi  funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 

nr.5115/2014  

 

Art.85 Recompensele se atribuie la propunerea profesorilor diriginţi sau a 

altor cadre didactice responsabile de organizarea şi de desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare. 

 

  Art.86  (1) Diploma ”Gheorghe Șincai” se acordă, la sfărşitul fiecărui an 

şcolar, clasei cu media cea mai mare, respectiv clasei cu cele mai multe premii 

câştigate la concursuri şi la olimpiade. 

(2) Acordarea Diplomei ”Gheorghe Șincai” este condiționată de lipsa 

abaterilor disciplinare a elevilor din colectiv. 

(3) Diploma ”Gheorghe Șincai” se acordă la propunerea Consiliului Elevilor, 

prin hotararea Consiliului de Administratie. 

 

Art.87 Diploma de onoare, a C.N.”Gheorghe Şincai, se acordă la sfârşitul 

fiecărui an şcolar, şefilor de promoţie de la profilul uman, respectiv,  real, în cadru 

festiv.  

  

Sancţiunile aplicate elevilor. 

 

Art. 88 Sancțiunile aplicate elevilor sunt cele prevăzute de articolele 147-163 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

 

Evaluarea rezultatelor învăţării. 
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Art. 89 Evaluarea rezultatelor învăţării este reglementată de  art.183-209 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

Art.90 Declararea elevilor ca amânaţi, semestrial sau anual, în condițiile art. 

199, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014, se va dispune doar în situația în 

care absenţele sunt consemnate în catalog. 

 

 

Transferul elevilor. 

 

Art.91 (1) Transferul elevilor este reglementat prin art. 219-230 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr. 5115/2014 precum și de prevederile prezentei secțiuni. 

(2) Transferul elevilor de la o altă unitate la C.N.”Gh.Şincai” şi transferul 

elevilor de la o clasă, la alta, ce presupune schimbarea profilului sau a specializării, 

se poate face doar în timpul vacanţei de vară. 

(3) Transferul elevilor din cadrul C.N.”Gh.Şincai” de la o clasă, la alta, fără 

schimbarea profilului sau a specializării, se poate efectua şi în vacanţa 

intersemestrială. 

 

Art.92 (1) Criteriile specifice de transfer de la altă unitate la Colegiul 

Național Gheorghe Șincai sunt: 

a) media 10 la purtare și lipsa corigențelor, în toţi anii de studiu în 

învățământul liceal 

b) în condiţiile existenţei unui număr mai mare de cereri de transfer: media 

anuală a disciplinelor de profil (matematică, informatică, fizică, chimie, 

biologie - pentru profilul real; limba şi  literatura română, limba modernă -

avansat, istorie -pentru profilul uman).  

c) transferul elevilor de la o alta unitate scolara, la Colegiul National 

Gheorghe Sincai, se va face fara depasirea numarului de 30 de elevi la 

clasa. Cu avizul CA, directorul unitatii scolare poate solicita suplimentarea 

de locuri peste numarul precizat doar pentru elevi cu rezultate de exceptie 

la olimpiadele nationale si internationale. 

(2) Elevii Colegiului Naţional „Gh.Şincai” au prioritate la transferul de la un 

profil, la altul sau de la o specializare, la alta. 

(3) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera doar 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 lit. b) a  alineatului (1). 

(4) Obiectele de studiu şi materia din care elevii cărora li s-a aprobat 

transferul vor susţine examene de diferenţă, datele de desfăşurare a probelor şi 
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componenţa comisiilor de examen vor fi stabilite de către Consiliul de 

Administraţie. 

 

Capitolul IX 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.93 (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament, în urma consultării profesorilor și elevilor colegiului, 

Consiliul de Administrație va aproba însemnele distinctive pentru elevii colegiului. 

Hotărârea Consiliului de Administrație privind însemnele distinctive pentru elevi 

devine Anexa la prezentul Regulament. 

(2)Regulamentul intern se completează cu regulamentele specifice, întocmite 

la nivelul colegiului, în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și cu contractele 

colective de muncă aplicabile. 

 

Art.94 (1)Ziua Colegiului Național Gheorghe Șincai este 28 februarie. 

(2) Imnul școlii, pe versuri de prof. Pavel Pereș și pe muzica prof. Radu 

Vasilescu, este obligatoriu la festivitățile colegiului. 

 

Art.95 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic nu răspund de 

telefoanele mobile sau de alte obiecte de valoare uitate sau pierdute de elevi în 

spaţiile colegiului. 

 

Art.96 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui fond 

destinat derulării examenelor de atestat profesional sau examenelor de bacalaureat. 

 

Art.97. (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014 și este obligatoriu pentru toți participantii la actul 

de educatie. 

(2) Profesorii diriginți au obligația să aducă la cunoștința elevilor și 

părinților/tutorilor acestora prevederile prezentului Regulament precum și ale 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN nr.5115/2014. 

 

Art.98 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Invatamant Preuniversitar, aprobat prin OMEN 5115/2014 și a Regulamentului 

Intern, directorul colegiului va încheia cu parinții elevilor un acord de parteneriat 

privind buna desfașurare a activității. Acordul se va încheia,  cel mai târziu, după 

primele două luni de la înscrierea elevului în C.N. „Gheorghe Şincai”, Bucureşti. 


