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LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 
SIGHIŞOARA

Str. Tache Ionescu nr. 18, Tel/Fax: 0265/771742;

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul regulament constituie o particularizare a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de �nvăţăm�nt preuniversitar de stat (Regulamentul şcolar) la 
nivelul exigenţelor impuse de condiţiile şi tradiţiile Liceului Tehnologic Nr.2 Sighişoara.

Cap. I. Programul de activitate

Art.1. Programul şcolar se desfăşoară �n zilele lucrătoare, de regulă, �ncep�nd cu 
ora 800 şi termin�nd cu ultima ora de curs. 

Ora de curs are durata de 50 de minute cu o pauza de 10 minute după fiecare oră; 
după a doua oră de curs (la ora 950) se stabileşte o pauza de 20 de minute (pauza mare).

Art.2. Angajaţii unităţii şcolare au datoria de a se prezenta la serviciu �n 
deplinătatea capacităţilor intelectuale şi fizice, fără a prezenta stări de oboseală şi fără a 
fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a consumului de substanţe halucinogene, 
droguri, etc.

Art.3. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute �nainte de 
prima oră din orarul propriu.

Art.4. Personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ lucrează, de regulă, 
�ntre orele 800 şi 1600, iar �n cazul personalului de �ntreţinere-�ngrijire şi pază se stabileşte 
un program adecvat necesităţilor şcolii şi cu respectarea legislaţiei �n vigoare. Programul 
de lucru poate fi diferenţiat conform fişei postului.

Art.5. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute �nainte de prima oră din 
orarul claselor proprii. Intrarea lor �n şcoală se face pe baza uniformei şcolare specifică 
Liceului Tehnologic Nr.2 Sighişoara şi a carnetului de elev, vizat la zi. La ora 815 poarta 
şcolii se �nchide iar accesul elevilor �n şcoală este permis numai după consemnarea 
acestora �ntr-un registru special. �nt�rzierile repetate la prima oră vor fi aduse la 
cunoştinţa dirigintelui şi a tutorului. 

Art.6. Părăsirea incintei şcolii de către elevi �n timpul programului este strict 
interzisă.

Art.7. Accesul persoanelor străine �n şcoală este permis numai după consemnarea 
�n Registrul de poartă a datelor personale şi a scopului vizitei. Persoanele respective
vor primi de la portar un ecuson cu inscripţia "Vizitator".

Art.8. Secretariatul �şi desfăşoară "programul cu publicul" zilnic �ntre orele 12,00 
şi 16,00. 

Art.9. Prezenţa �n şcoală, �n afara orelor de program şcolar, a oricărei persoane, 
chiar dacă este salariat al şcolii, se va consemna �n Registrul de poartă.
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Art.10. Absenţele de la program ale personalului şcolii trebuie sa fie �nsoţite de 
certificatul medical, �n caz de boală, sau de o cerere avizată de directorul de serviciu, �n 
cazul �nvoirilor. Indiferent de cauză, absenţele se consemnează  �n Condica de prezenţă 
iar �n cazul cadrelor didactice profesorii de serviciu, �mpreună cu membrii comisiei de 
�ntocmire a orarului şi cu responsabilul cu suplinirea desemnat de către “Consiliul de 
administraţie” asigură suplinirea, cu sau fără plată, după caz, a celor absenţi.

Cererile scrise adresate conducerii şcolii pentru �nvoiri, se depun de regulă cu cel 
puţin 24 de ore �nainte de data �nvoirii; �n cazul cadrelor didactice, �n cerere se vor 
specifica persoanele care asigură suplinirea solicitantului.

Art. 11. La intrarea �n clase profesorii vor lua măsuri pentru desfăşurarea orelor �n 
condiţii civilizate de ordine şi curăţenie.

Profesorii de serviciu, după ultima oră de curs a fiecărei clase, au obligaţia să 
verifice dacă elevii clasei respective au lăsat sala �n ordine şi au �ncuiat-o.

Art. 12. Intrarea �n clase, �n timpul orelor, a oricărei persoane, este permisă numai 
cu acordul directorului de serviciu. Pentru comunicări deosebite pentru elevi se va folosi 
un Registru unic pentru circulare �n care se vor consemna textele corespunzătoare, 
aprobate de directorul de serviciu.

Art. 13. Este interzisă folosirea telefoanelor mobile �n timpul orelor.
Art. 14. Fumatul �n incinta şcolii este strict interzis.

Cap. II. Serviciul pe şcoală şi pe clase.

Art.1. Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic afişat săptăm�nal. 
Observaţiile profesorilor de serviciu se trec �n Procesul verbal �ncheiat cu ocazia 
efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la �ncheierea activităţii.

Art.2. Prezenţa profesorilor de serviciu este legată de programul zilei cu 
obligativitatea de a se asigura supravegherea şi coordonarea activităţilor din şcoală pe 
toată durata programului de serviciu.

Art.3. Profesorul de serviciu răspunde de ordinea şi disciplina din şcoală şi are 
următoarele atribuţii:

a) controlează, �mpreună cu paznicul de serviciu, accesul elevilor �n şcoală 
la �nceperea programului;
b) aprobă �nvoirile elevilor pe durata programului;
c) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din 
şcoală;
d) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;
e) asigură respectarea programului şcolar de către profesori şi elevi: 
punctualitatea la ore, suplinirea cadrelor didactice care lipsesc de la 
program;
f) ia măsuri de sancţionare a elevilor care comit abateri disciplinare;
g) asigură securitatea cataloagelor şi a altor documente din sala profesorală;
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h) �n cazurile speciale care se pot ivi şi care impun intervenţia forţelor de 
ordine ia legătura cu Dispeceratul Jandarmeriei:0265 - 772581, sau al 
Poliţei: 112 (0265 - 771212);
i) contribuie la realizarea Jurnalului de activitate al şcolii prin notificarea �n 
procesul verbal pe care �l �ncheie la terminarea programului, a tuturor 
activităţilor din şcoală ce nu fac parte din orarul şcolar obişnuit al zilei.

Art.4. Profesorii de serviciu sunt ajutaţi de echipa elevilor de serviciu.
Art.5. Echipa de elevi de serviciu pe şcoa1ă este coordonată de diriginţii claselor 

de serviciu şi de directorul adjunct . 
Art. 6. �n fiecare clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe c1asă. Elevii 

de serviciu au sarcina de a menţine ordinea şi disciplina �n clasă pe timpul pauzelor şi de 
a asigura condiţii de lucru adecvate pentru desfăşurarea orelor: material didactic, cretă, 
curăţenia tablei etc.

Art.7. Asigurarea curăţeniei claselor intră şi �n obligaţia elevilor; claselor lăsate �n 
dezordine la �ncheierea programului zilnic nu li se vor asigura serviciile de �ntreţinere 
din partea personalului din şcoală.

Art. 8. Pentru asigurarea respectării Regulamentului şcolar, pentru evitarea 
producerii de stricăciuni ale bunurilor materiale din şcoală şi pentru realizarea unui 
climat civilizat �n şcoala, profesorii de serviciu �mpreună cu elevii de serviciu, propun 
diriginţilor şi directorului sancţionarea elevilor care săv�rşesc următoarele abateri:

a) fumează �n incinta şcolii;
b) degradează instalaţiile din grupurile sanitare sau nu respectă destinaţia 
grupurilor sanitare;
c) aleargă zgomotos pe coridoare sau �n clase, sar pe bănci sau catedre;
d) tr�ntesc p�nă la degradare uşile;
e) degradează mobilierul prin jocuri brutale, zg�rieturi, desene etc.;
f) se sprijină cu picioarele pe pereţi şi deteriorează pereţii cu inscripţii, 
desene etc.; 
g) degradează instalaţiile electrice pe coridoare sau �n clase (comutatoare, 
prize, lămpi,  hidranţi etc.), lovesc şi distrug tablele de scris, mobilierul, 
aparatele şi instalaţiile din laboratoare.

Cap. III. Sarcinile personalului didactic �n şcoală

Art.1. Realizarea orelor de predare la clasă, de pregătire pentru examene şi 
olimpiade precum şi cele de recuperare.

Art.2. Pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi 
instrumentelor de lucru.

Art.3. Pregătirea lucrărilor practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de 
laborator).

Art.4. Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor.
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Art.5. Participarea la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesorilor 
clasei şi ale consiliului profesoral al şcolii.

Art.6. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor.
Art.7. Participarea la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie, c�nd este 

solicitat. 
Art.8. Efectuarea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin c�nd este profesor de 

serviciu. 
Art.9. Efectuarea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin �n calitate de diriginte.
Art.10. Participarea la activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii şi 

probleme din care face parte prin atribuţiile prevăzute �n fişa postului sau, la care este 
convocat de directorul şcolii.

Art. 11. Sarcinile detaliate ale fiecărui angajat al şcolii sunt specificate �n Fişa 
postului, document care se elaborează pentru fiecare an şcolar.

Cap. IV. Drepturile şi �ndatoririle elevilor

Art.1. Drepturile elevilor se regăsesc �n Regulamentul De Organizare Şi 
Funcţionare A Unităţilor De �nvăţăm�nt Preuniversitar articolele 87-99.

Art.2. Elevii beneficiază �n şcoală de asistenţă medicală profilactică gratuită, 
asigurată �n cabinetul medical. 

Art.3. La �ndatoririle elevilor precizate de Regulamentul De Organizare Şi 
Funcţionare A Unităţilor De �nvăţăm�nt Preuniversitar, articolele 100-104, se adaugă şi 
următoarele obligaţii, specifice LICEULUI TEHNOLOGIC Nr.2 Sighişoara:

a) la toate activităţile şcolare ţinuta vestimentară şi manifestările 
comportamentale ale elevilor trebuie să se caracterizeze prin decenţă şi bun 
simţ;
b) elevii au obligaţia să prezinte Carnetul de elev, vizat "la zi ", ori de c�te 
ori li se cere acest lucru de către persoanele autorizate din şcoală: la intrarea 
�n şcoală, la ore, la secretariat;
c) evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs, sau instruire 
practică, de către profesori şi se consemnează �n catalog la rubrica 
obiectului de studiu respectiv; lunar diriginţii monitorizează absenţele 
elevilor �nscrise �n catalog (şi comunică secretariatului numărul de absenţe);
d) elevii care nu se află �n clasă, la intrarea cadrului didactic, sunt 
consideraţi absenţi de la ora respectivă;
e) �n cazuri bine motivate, elevii care �nt�rzie pot cere permisiunea cadrului 
didactic să participe la oră; situaţia respectivă, de �nt�rziere, se 
consemnează �n catalog;
f) motivarea absenţelor se face numai de către dirigintele clasei, pe baza 
documentelor justificative, care pot fi:
- adeverinţă medicală, emisă sau vizată de către medicul şcolar;



LICEUL TEHNOLOGIC NR.2

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
6

- adeverinţă emisă de către unitatea şcolară, pentru acţiuni �n interesul 
şcolii ca: serviciu pe şcoală, internat sau cantină, acţiuni educative, 
ştiinţifice sau cultural- sportive, etc;

- cerere scrisă a părinţilor pentru rezolvarea unor situaţii familiale 
deosebite – �n acest caz se pot motiva maxim 1 zi pe lună.

g) elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ şi 
de serviciu, at�t �n şcoală c�t şi �n afara ei;
h) �n incinta şcolii este interzisă orice activitate de organizare şi propagandă 
politică,  sau de prozelitism religios sau cult precum şi cele care �ncalcă 
normele generale de moralitate;
i) �n cazul �n care se propune de către diriginte scăderea notei la purtare sub 
7, acest fapt se aduce la cunoştinţa “Consiliului profesoral” prin raport 
scris, �nainte de �nceperea lucrărilor “Consiliului profesoral”;
j) elevilor cărora pe parcursul şcolarizării �n unitatea noastră şcolară le-a 
fost scăzută nota la purtare li se va comunica �n scris această măsură 
părinţilor sau tutorelui legal.

Cap. V. Recompense pentru elevi

Art. 1. La capitolul VI, secţiunea a 5-a, privitoare la recompensarea elevilor, din
Regulamentul De Organizare Şi Funcţionare A Unităţilor De �nvăţăm�nt 
Preuniversitar, se adaugă pentru elevii Liceului Tehnologic Nr.2 Sighişoara şi 
următoarea prevedere: 
“LA �NCHEIEREA FIECĂRUI AN ŞCOLAR ŞEFII DE PROMOŢIE VOR FI 
�NSCRIŞI �N "CARTEA DE ONOARE A ŞCOLII" .

Cap. VI. Sancţiuni aplicate  elevilor şcolii

Art.1. Sancţiunile care se aplică elevilor şcolii sunt cele prevăzute �n 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de �nvăţăm�nt preuniversitar, 
capitolul VI, secţiunea a 6-a, Art. 108. Reproducem conţinutul Art. 108:

Art.108. (1) Elevii care săv�rşesc fapte prin care se �ncalcă dispoziţiile legale �n 
vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi �n funcţie de gravitatea 
acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare �n faţa clasei şi/sau �n faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
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g) mutarea disciplinară la o altă unitate de �nvăţăm�nt, cu acceptul conducerii 
unităţii primitoare;

h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea 
La acestea se adaugă următoarele sancţiuni specifice Liceului Tehnologic Nr.2

Sighişoara:
a) se instituie sancţiunea "munca �n folosul colectivităţii" a cărei aplicare o 
poate decide dirigintele sau directorul;
b) elevilor care nu se conformează prezentului Regulament li se vor convoca 
de urgentă părinţii la şcoală de către diriginţi sau directori;
c) �n conformitate cu legea 349/2002, elevii care fumează �n incinta şco1ii, 
sau la o distanţă mai mică de 50 de metri de şcoală vor fi sancţionaţi de către 
dirigintele clasei, conform hotăr�rii luate la nivel de clasă. 
d) �n cazul �n care urmează a fi aplicată una din sancţiunile prevăzute de Art. 
108, literele d; e; f; sau h din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de �nvăţăm�nt preuniversitar, este obligatorie �nştiinţarea 
prealabilă a părinţilor �n scris, �nainte de �ntrunirea “Consiliului profesoral” 
care urmează a aplica sancţiunea.

Cap. VII. �ntreţinerea  bazei materiale a şcolii

Art.1. Orice deteriorări cauzate de uzura naturală a obiectelor şcolii se 
consemnează �n Caietul administratorului de către persoana care a constatat 
stricăciunea. Administratorul şco1ii este obligat ca �n termenul cel mai scurt posibil să ia 
măsuri de remediere, şi să consemneze data şi modul de rezolvare a problemei.

Menţionăm că la punctul de pază al unităţii se află Caietul administratorului.
Art.2. Pe culoarele şcolii, 1a grupurile sanitare şi anexe, de păstrarea şi 

integritatea bunurilor colective răspund elevii claselor de la etajul respectiv.
Art.3. Pagubele materiale produse �n laboratoare, cabinete sau alte săli, diferite de 

sălile de clasă, vor fi suportate de către elevii vinovaţi cărora li se va scădea şi nota la 
purtare cu 2-3 puncte. Se consideră pagube materiale inclusiv deteriorările soft sau 
virusările produse �n reţelele de calculatoare din cabinetele de informatică. Decizia cu 
privire la scăderea notei la purtare se ia de către directorul şcolii la propunerea 
profesorului cu care se desfăşoară activităţile �n aceste spaţii sau a laborantului care 
răspunde de păstrarea şi �ntreţinerea acestor bunuri. �n cazul �n care elevii vinovaţi de 
aceste distrugeri sau stricăciuni nu sunt descoperiţi, consecinţele vor fi suportate de către 
�ntreg colectivul de elevi care a desfăşurat activitatea �n spaţiul de �nvăţăm�nt respectiv.

Art.4. �n clase, elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate 
lucrările necesare reparaţiilor. Nota la purtare a celor �n cauză va fi diminuată 
proporţional cu gravitatea faptei. �n cazul �n care vinovatul nu se cunoaşte, de 
stricăciunile provocate răspunde material clasa �ntreagă.
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Art.5. �n vederea recuperării pagubelor menţionate la articolele 2 - 4, din 
prezentul capitol, administratorul şcolii va �ntocmi, �mpreună cu diriginţii elevilor de la 
care se recuperează pagubele, un proces verbal de imputare. Decizia de imputare 
aparţine directorului, iar serviciul financiar-contabil, �mpreună cu dirigintele (diriginţii), 
asigură �ncasarea banilor.

Art.6. La fiecare �nceput/sf�rşit de an şcolar, sălile de clasă se vor preda/prelua cu 
proces verbal de către diriginte/administrator.
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Cap. VIII. Managementul şcolii

Art.1. �n şcoală se constituie următoarele organisme de conducere şi colective de 
lucru:

a) Consiliul profesoral, care funcţionează conform capitolului III, secţiunea 3 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de �nvăţăm�nt preuniversitar;

b) Consiliul de administraţie, care funcţionează conform capitolului III, secţiunea 
4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de �nvăţăm�nt 
preuniversitar;

c) Catedrele/comisiile metodice �n următoarea alcătuire:
01) Comisia metodică “Limbă şi comunicare”;
02) Comisia metodică “Matematică şi ştiinţe”;
03) Comisia metodică “Om şi societate”;
04) Comisia metodică ”Tehnologii”;
05) Comisia metodica a diriginţilor.

Toate colectivele de catedră funcţionează conform prevederilor din capitolul III,
secţiunea a 5-a din Regulamentul De Organizare Şi Funcţionare A Unităţilor De
�nvăţăm�nt Preuniversitar.

d) Consiliile claselor care funcţionează �n conformitate cu prevederile secţiunii a 
6-a din Regulamentul De Organizare Şi Funcţionare A Unităţilor De �nvăţăm�nt 
Preuniversitar .

e) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a cărei conducere operativă este 
asigurată de un coordonator desemnat de director;

f) Comisia de elaborare a orarului coordonată de un responsabil numit prin decizie 
de director;

g) Comisia de organizare a serviciului pe şcoală coordonată de un responsabil 
numit prin decizie de director; 

h) Comisia pentru Proiecte şi Programe Educative, coordonată de consilierul 
educativ; 

i) Comisia de SSM şi P.S.I. coordonată de un responsabil numit prin decizie de 
director

j) Comisia de Apărare Civilă coordonată de un responsabil numit prin decizie de 
director.

k) Comisia de acordare a burselor, coordonată de un responsabil numit prin
decizie de director;

l) Comisia de formare continuă, coordonată de un responsabil numit prin decizie 
de director;

Fiecare comisie metodică c�t şi comisiile de la aliniatele f-j, din prezentul capitol, 
�şi stabileşte programul şi atribuţiile membrilor săi prin planul de muncă propriu.
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Cap. IX. Consiliul reprezentativ al părinţilor

Art.1. Comitetele de părinţi se organizează pe clase iar Consiliul reprezentativ al
părinţilor la nivel de şcoală.

Art.2. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor �şi desfăşoară 
activitatea conform cu prevederile secţiunilor a 2-a şi a 3-a din capitolul X din 
Regulamentul De Organizare Şi Funcţionare A Unităţilor De �nvăţăm�nt 
Preuniversitar.

Art.3. Directorul şcolii convoacă adunarea generală pe şcoală a părinţilor la care 
participă preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. Adunarea generală a 
părinţilor alege Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

Art.4. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor este coordonat şi �ndrumat de către 
directorul adjunct al şcolii şi de consilierul educativ.

Art.5. Comitetele de părinţi pot adopta hotăr�ri, prin vot deschis, cu acordul 
majorităţii membrilor lor.

Art.6. Comitetele de părinţi pe clase se �ntrunesc ori de c�te ori este nevoie. 
Consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală, se �ntruneşte semestrial.

Art.7. Activitatea financiară a comitetelor de părinţi este reglementată de 
prezentul regulament şi de dispoziţiile financiar-contabile �n vigoare.

Art.8. Comitetele de părinţi ale claselor şi Consiliul reprezentanţilor părinţilor pot 
realiza venituri proprii prin organizarea, �n colaborare cu şcoala, a unor manifestări 
cultural artistice, sportive, turistice, sau din donaţii şi sponsorizări ale părinţilor, sau ale 
unor persoane fizice sau juridice din tara şi străinătate.

Donarea sumelor de bani de către părinţi �n vederea constituirii fondurilor 
menţionate este benevolă şi �n cuantumul stabilit de către donatori.

Art.9. Veniturile realizate se utilizează conform hotăr�rii Comitetului de părinţi 
respectiv a Consiliului reprezentanţilor părinţilor, pentru:

a) acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naţionale şi 
internaţionale pe discipline de studiu, sportive sau artistice, sau celor care 
au avut o atitudine civică deosebită;
b) organizarea de tabere şi excursii �n ţara sau străinătate pentru elevii cu 
rezultate de excepţie la: �nvăţătura, activităţi sportive sau artistice sau 
pentru cei care provin din familii cu venituri modeste şi au o situaţie bună 
la �nvăţătură;
c) sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare;
d) modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice a unităţii de 
�nvăţăm�nt; 
e) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii 
cu situaţie materială precară;
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f) alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţi curriculare, 
educative etc.

Art.10. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de Consiliul 
reprezentanţilor părinţilor vor fi �nregistrate conform normelor �n vigoare. La 
gestionarea fondurilor se va ţine seama de următoarele:

a) sumele realizate se consemnează �ntr-un proces verbal, semnat de 
preşedintele, secretarul şi casierul comitetului sau consiliului, �n care 
se menţionează: acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net;
b) evidenta operaţiilor de �ncasări şi plăţi se ţine cu ajutorul 
registrului de casă. �n acelaşi scop se mai utilizează: registrul de 
procese verbale, chitanţa fiscală, actele justificative pentru 
cheltuielile efectuate;
c) circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul 
comitetelor de părinţi sau Consiliului reprezentanţilor părinţilor;
d) Plăţile se fac cu aprobarea comitetelor sau a Consiliului 
reprezentanţilor părinţilor şi se justifică cu acte oficiale: facturi, 
bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor financiare;
e) obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile 
comitetelor de părinţi sau obţinute prin donaţii se predau unităţii de 
�nvăţăm�nt pe bază de proces verbal, �n care se vor menţiona 
caracteristicile obiectului şi vor fi trecute �n evidenţele şcolii, potrivit 
reglementărilor �n vigoare;

Art.11. Directorul adjunct poate solicita bilunar Consiliului Reprezentanţilor 
Părinţilor aprobarea utilizării unor fonduri băneşti pentru necesităţile ivite.

Art.12. Comitetele de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare �n 
adunările generale ale părinţilor, la �nceputul fiecărui an şcolar; Consiliul 
reprezentanţilor părinţilor prezintă raportul asupra activităţii financiare �n adunarea 
generală a părinţilor, la �nceputul fiecărui an şcolar.

Art.13. Conducerea şco1ii are obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare 
desfăşurării activităţii comitetelor de părinţi şi Consiliului reprezentanţilor părinţilor.

Cap. X. Regulamentul de funcţionare al Consiliului elevilor

Art.1. La nivelul şcolii se constituie Consiliul elevilor format din reprezentanţii 
elevilor desemnaţi de fiecare clasă. Consiliul se constituie �n prima lună a fiecărui an 
şcolar.

Art.2. �n şedinţa de constituire a Consiliului elevilor membrii săi aleg Biroul 
permanent al consiliului elevilor format din 6 membri: preşedinte, vicepreşedinte, 
secretar, Avocatul Elevilor, responsabil cu activităţile extracurriculare şi responsabilul 
cu activităţile cultural-sportive dintre care 5 au drept de vot, secretarul fiind membru 
fără drept de vot.

Art.3. Activitatea consiliului este sprijinită de un profesor - consilierul educativ.
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Art.4. Consiliul elevilor se �ntruneşte semestrial iar Biroul permanent, la 
solicitarea preşedintelui, de c�te ori este nevoie.

Art.5. �n şedinţa de constituire, Consiliul elevilor �şi desemnează reprezentantul 
�n Consiliul de administraţie al şcolii.

Art.6. Consiliul elevilor şi Biroul permanent au următoarele atribuţii:
a) sprijină conducerea unităţii de �nvăţăm�nt �n realizarea obiectivelor 
privind instrucţia şi educaţia elevilor;
b) sprijină clasa sau şcoala �n organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare �n general şi de petrecere a timpului liber �n mod c�t mai 
util şi plăcut, �n special;
c) sprijină diriginţii �n activitatea de �mbunătăţire a frecvenţei;
d) sprijină conducerea şcolii �n organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a 
absolvenţilor;
e) ia iniţiative şi se implică �n �mbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţa 
din şcoală;
f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau 
materiale, să susţină programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi 
bazei materiale din şcoală.

Art.7. Consiliul elevilor şi Biroul permanent pot realiza venituri proprii prin 
organizarea, �n colaborare cu şcoala, a unor manifestări cultural - artistice, sportive, 
turistice, sau din donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din 
ţară şi străinătate.

Art.8. Veniturile realizate se utilizează conform hotăr�rii Biroului permanent 
pentru:

a) acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile naţionale 
sau internaţionale pe discipline de studiu, sportive sau artistice, sau celor 
care au avut o atitudine civică deosebită;
b) organizarea de tabere şi excursii �n ţară şi străinătate pentru elevii cu 
rezultate de excepţie la: �nvăţătură, activităţi sportive sau artistice sau 
pentru cei care provin din familii cu venituri modeste, şi au o situaţie bună 
la �nvăţătură;
c) sprijinirea financiară a altor activităţi extracurriculare;
d) modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi didactice a unităţii de 
�nvăţăm�nt; 
e) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii 
cu situaţie
materială precară;
f) alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţi curriculare, 
educative etc.
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Art.9. Fondurile realizate de Consiliul elevilor şi Biroul permanent vor fi 
�nregistrate conform normelor �n vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine seama de 
următoarele:

a) sumele realizate se consemnează �ntr-un proces verbal, semnat de 
preşedintele, secretarul şi casierul Biroului permanent, �n care se 
menţionează: acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net;
b) evidenţa operaţiunilor de �ncasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de 
casă. �n acelaşi scop se mai utilizează: registrul de procese verbale, chitanţa 
fiscală, actele justificative pentru cheltuielile efectuate;
c) circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul Biroului 
permanent;
d) plăţile se fac cu aprobarea Biroului permanent şi se justifică cu acte 
oficiale: facturi, bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor financiare;
e) obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile Consiliului 
elevilor sau obţinute prin donaţii se predau unităţii de �nvăţăm�nt pe baza 
de proces verbal, �n care se vor menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi 
trecute �n evidenţele şcolii, potrivit reglementarilor �n vigoare;
f) fondurile băneşti se păstrează şi administrează prin unităţile C.E.C. sau 
bancare, cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă.

Art.10. Biroul permanent prezintă raportul asupra activităţii financiare �n şedinţa 
Consiliului elevilor, la �nceputul fiecărui an şcolar.

Art.11. Conducerea şcolii are obligaţia sa asigure condiţii corespunzătoare 
desfăşurării activităţii Consiliului elevilor.

Cap. XI. Dispoziţii finale

Art.1. Şcoala va centraliza şi clasifica opţiunile elevilor şi va constitui nominal 
clasele şi grupele de elevi pe care le va afişa cu o zi �naintea �nceperii anului şcolar.

Art.2. Şcoala nu răspunde de obiectele personale ale elevilor.
Art.3. Biblioteca şcolii funcţionează �n conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare  a bibliotecilor şcolare.
Art.4. Capitolele şi prevederile din Regulamentul De Organizare Şi Funcţionare  

A Unităţilor De �nvăţăm�nt Preuniversitar De Stat care nu sunt menţionate �n acest 
Regulament de ordine interioară se aplică �ntocmai aşa cum sunt stipulate �n 
documentul respectiv.

Art.5. Capitolele şi prevederile din Statutul personalului didactic şi Codul muncii 
care nu sunt menţionate �n acest Regulament de ordine interioară se aplica �ntocmai aşa 
cum sunt stipulate �n documentul respectiv.

Art.6. Prezentul regulament se aplică �ncep�nd cu 12.09.2012, ca urmare a 
aprobării sale de către Consiliul profesoral din 12.09.2012 şi se va prezenta tuturor 
elevilor spre luare la cunoştinţă �n prima oră de dirigenţie; 
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Art.7. Prezentul regulament va fi prezentat părinţilor cu ocazia primei şedinţe cu 
părinţii.

Art. 8. Anexele 1, 2, referitoare la atribuţiile profesorului de serviciu şi ale 
elevului de serviciu, fac parte integrantă din prezentul regulament.

DIRECTOR
Prof. Mălăncrăvean Ovidiu
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ANEXE

ANEXA 1.
ATRIBUŢIILE Profesorului de serviciu pe şcoală

ATRIBUŢII GENERALE

1. Prezenţa obligatorie �n şcoală conform planificării aprobate de conducerea 
şcolii; 

2. La intrarea �n serviciu se ia notă de cele �nscrise �n procesele verbale �ntocmite 
de către profesorul de serviciu anterior;

3. Asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;
4. Menţinerea permanentă a legăturii cu conducerea şcolii, cu diriginţii,  cu 

maiştrii instructori şi cu administratorul şcolii;
5. Este obligatorie informarea conducerii şcolii �n legătură cu toate problemele 

apărute, soluţionate sau nu;
6. Să fie exigent şi autoritar �n serviciu;
7. Să fie la curent cu toate problemele şcolii pentru a informa orice organ de 

control;
8. Asigură securitatea cataloagelor şi a altor documente din sala profesorală;
9. Controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală;

ATRIBUŢII SPECIFICE

1. Să supravegheze activitatea elevilor de serviciu pe şcoală;
2. Să urmărească regimul de economisire a energiei electrice şi a apei;
3. Să �nchidă cataloagele după terminarea cursurilor;
4. Să controleze prezenţa profesorilor şi să asigure suplinirea celor absenţi prin

realizarea unui program de suplinire aprobat de director;
5. Să urmărească modul cum este �ntreţinută curăţenia pe coridoare şi �n grupurile 

sociale;
6. Să urmărească punctualitatea profesorilor imediat după ce se sună de intrare 

respectiv ieşire de la ore,
7. Să ia măsuri de sancţionare a elevilor care nu respectă Regulamentul de Ordine 

Interioară;
8. Răspunde de mobilizarea cadrelor didactice la acţiunile organizate �n ziua �n 

care este de serviciu urmărind semnarea convocatorului şi a notelor telefonice;
9. Să consemneze �n registrul de procese verbale absolut toate problemele ivite �n 

timpul serviciului;
10.Dă relaţii părinţilor despre situaţia la �nvăţătură a elevilor �n cazul �n care 

dirigintele nu se află �n şcoală;
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ANEXA 2.
ATRIBUŢIILE Elevului de serviciu

1. Serviciul pe şcoală este organizat cu elevii claselor a X-a şi a XI-a.
2. Graficul elevilor de serviciu pe şcoală trebuie să fie afişat la loc vizibil.
3. Elevii vor fi informați din timp �n legătură cu graficul stabilit pentru a reține 

data c�nd sunt planificați să efectueze serviciul pe şcoală.
4. Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic �ntre orele 750– 1400 .
5. Zilnic se va efectua serviciul pe şcoală de către 1elev.
6. Elevul va sta la intrarea principală.
7. Va fi prezent la şcoală la ora 750 �n ținută decentă şi se va comporta civilizat.
8. Va anunța prin sonerie �nceperea şi terminarea fiecărei ore de curs , urmărind

ca �n timpul orelor şi �n pauze să fie ordine şi disciplină pe coridoarele şcolii.
9. Va lua legătura şi va colabora cu cadrele didactice de serviciu din acea zi

şi va anunța toate evenimentele deosebite care au loc �n şcoală pe parcursul 
serviciului.

10. Va stinge luminile de pe holuri �n timpul orelor şi le va aprinde �n timpul 
pauzelor dacă este necesar.

11. Nu va părăsi locul serviciului dec�t pentru a transmite unele dispoziții sau 
mesaje speciale.

12. Va saluta şi se va adresa �n mod civilizat personalului şcolii şi persoanelor 
străine care intră �n şcoală.

13. Persoanele străine vor fi legitimate şi datele din cartea de identitate sau 
buletin �nregistrate �ntr-un registru special (respectiv nume, prenume, seria şi 
nr. C.I. sau B.I., ora, motivul).

14. Accesul persoanelor străine �n şcoală va avea loc numai �n pauza elevilor
pe intrarea principală sau �n locul special amenajat.

15. Elevul de serviciu va �nsoți orice persoană străină care are de rezolvat
probleme �n şcoală, dar numai după ce au fost �nregistrate datele din C.I. sau 
B.I. �n registru şi numai cu permisiunea profesorului de serviciu.

16. Va interzice elevilor să circule pe intrarea principală.
17. Va semnala cadrelor didactice de serviciu eventualele deteriorări ale bunurilor 

din inventarul şcolii şi autorii acestora de serviciu pe şcoală.
18. Va răspunde, alături de cadrele didactice de serviciu din ziua respectivă, de 

buna desfăşurare a programului şcolar, de securitatea documentelor şcolare, 
supraveghind afluența persoanelor străine.
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ANEXA 3
CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVULUI

1. Respectarea regulamentului �n vigoare;
2. Respectarea ROFUIP;
3. Ţinuta decentă �n concordanţă cu climatul educativ;
4. Folosirea unui limbaj adecvat v�rstei elevului;
5. Atitudinea respectuoasă faţă de personalul şcolii;
6. Frecvenţa obligatorie la cursuri;
7. Elevii trebuie să participe la toate activităţile şcolii;
8. Obligaţia de a circula doar prin locurile permise elevilor;
9. Interzicerea aducerii persoanelor străine �n şcoală;
10.Păstrarea curaţeniei �n şcoală(clădirile şcolii,alei,terenuri de sport);
11.Asumarea faptelor săv�rşite;
12.Interdicţia de a fuma,a consuma alcool,droguri sau alte substanţe 

halucinogene; 
13.Obligaţia de a respecta orarul şcolii;
14.Obligaţia de a avea manualele şcolare;
15.Obligaţia de a purta carnetul de elev şi legitimaţia vizată pentru anul şcolar �n 

curs;
16.Obligaţia de a informa părinţii �n legătură cu situaţia şcolară;
17.Anunţarea  eventualelor incidente diriginţilor şi  conducerii şcolii;
18.Părăsirea incintei şcolii după orele de curs;
19.Scăderea notei la purtare cu 1 punct la acumularea a 10 absenţe nemotivate;
20.�ndeplinirea sarcinilor ce revin elevilor de serviciu pe clasă şi pe şcoală;
21.Este interzisă folosirea telefoanelor mobile �n timpul orelor de curs;
22.Este interzisă aducerea  armelor albe sau a altor materiale contondente �n 

şcoală;
23.�n zilele de eliminare din şcoală elevii vor efectua 3 zile de muncă �n folosul 

şcolii;
24.Respectarea normelor de protecţie a muncii, de sănătate şi securitate �n muncă 

şi cele privitoare la  situaţii de urgenţă şi protecţie civilă.
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ANEXA 4
CODUL ETIC AL PROFESORULUI

1. Cadrele didactice au obligatia de a cunoaşte şi respecta prevederile 
normativelor, metodologiilor şi programelor �n vigoare.
2. �ntreg personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica �n mod 
adecvat teoriile moderne ale �nvăţării, �n vederea construirii unui demers didactic 
centrat pe elev �n scopul dezvoltării sale.
3. Evaluarea cunoştinţelor,abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic,
ritmic şi printr-o varietate de mijloace folosite cu obiectivitate si corectitudine,
pentru a oferi elevilor posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii 
acestora (inteligenţă,imaginaţie,spirit critic,sensibilitate). Profesorii trebuie să 
informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le va aplica.
4. Profesorii au obligaţia de a comunica cu familiile elevilor �n mod periodic si de 
c�te ori este necesar.
5. Modalitatea de adresare,at�t către colegi c�t şi către elevi şi părinţi,trebuie sa fie 
civilizată şi să vădească respect şi �nţelegere pentru interlocutor.
6. Cadrele didactice au urmatoarele obligaţii:
a) să aibă o ţinută vestimentară decentă;
b) să aibă un comportament civilizat bazat pe colegialitate şi respect faţă de
elevi;
c) să nu folosească expresii jignitoare la adresa elevilor, părinţilor şi colegilor;
d) să nu vină la program sub influenţa băuturilor alcoolice;
e) să aibă telefoanele mobile �nchise �n timpul orelor de curs;
f) să informeze conducerea şcolii şi organele abilitate �n cazul producerii unui
eveniment de natură să pună �n pericol siguranţa persoanelor şi securitatea
bunurilor aflate �n şcoală.
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ANEXA 5
ASIGURAREA PROTECŢIEI SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR, 
PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR

1. Securitatea și siguranţa elevilor, personalului didactic/didactic auxilar şi nedidactic
este asigurată prin următoarele măsuri:

 Intrarea �n şcoală este securizată prin prezenţa agentului de pază, profesorului şi 
elevului de serviciu;
 Activitatea ce se desfăşoară �n şcoală este �n permanenţă supravegheată cu camere 

video.
 O firmă de protecţie şi pază asigură, la sf�rşit de săptăm�nă paza tuturor spaţiilor

unităţii de �nvăţăm�nt.
2. �n cadrul Liceului Tehnologic nr. 2 sunt interzise:

 deţinerea şi utilizarea diferitelor materiale inflamabile şi explozive;
 orice act de violenţă care să pună �n pericol securitatea şi siguranţa elevilor şi 

personalului angajat;
 orice activitate sau comportament care perturbă procesul instructiv-educativ al 

Liceului Tehnologic nr. 2 sau produce panică �n r�ndul elevilor şi al cadrelor didactice;
 pătrunderea persoanelor străine �n incinta liceului;

3. Accesul �n Liceul Tehnologic nr. 2 se va realiza astfel:
 accesul elevilor se face pe bază de carnet de elev;
 accesul reprezentanţilor instituţiilor publice şi a altor colaboratori se va face doar 

după legitimarea şi identificarea acestora;
 accesul elevilor �n laboratoare, cabinete, ateliere şi sala de sport se face numai �n 

prezenţa profesorului de la clasă.

Prevenirea accidentelor de circulaţie/protecţia muncii

�n cadrul orelor de dirigenţie se vor dezbate teme pe probleme de circulaţie, 
securitate a muncii, comportament �n caz de dezastre, calamităţi. Fiecare elev trebuie să 
cunoască planul de evacuare al clădirii ce va fi afişat la fiecare nivel, trebuie să participe 
la exerciţiile de evacuare �n caz de necesitate, organizate periodic. �n cabinete şi 
laboratoare vor fi efectuate periodic instructaje de protecţia muncii şi PSI pe bază de 
semnătură, pe care elevii au obligaţia să le respecte.
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ANEXA 6
PROCEDURA DE INTERVENŢIE �N CAZUL UNOR EVENIMENTE 
PRODUSE �N INCINTA UNITĂŢII DE �NVĂŢĂM�NT SAU �N ZONA 
ADIACENTĂ ACESTEIA, P�NĂ LA SOSIREA FORŢELOR DE ORDINE






