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TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

Discutat și validat în Consiliul Profesoral din data de 26.06.2015 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 08.07.2015 

se adoptă prezentul Regulament intern  

care intră în vigoare începând cu anul scolar 2015-2016. 



TITLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art.1 LTIGANO este o instituţie de învăţămant de stat, organizată în conformitate 
cu Constituţia României și legile în vigoare. 
Art.2 Prezentul regulament conţine norme privind organizarea și funcţionarea 
instituţiei noastre, în conformitate cu : 
-Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale (LEN); 
-Legea 477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
-Legea 35/2007 - privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
-Declaraţia universală a Drepturilor Omului; 
-Convenţia cu privire la drepturile copilului; 
-Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității 
-Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 / 24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare, 
-OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violență în 
unitățile de - învățământ preuniversitar 
-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
aprobat prin – Ordinul 5115 din 15 decembrie 2014, publicat în: monitorul oficial nr. 
23 din 13 ianuarie 2015  
-ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru 
evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
- Ordinul MEN 4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar 
-Alte reglementări aprobate de M.E.C.S., de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sa tu 
Mare  sau de alte autorităţi centrale şi locale cărora sistemul de învăţământ li se 
subordonează direct sau indirect. 
Art.3. Toate prevederile referitoare la funcţionarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cuprinse în actele administrative sau legislative aprobate de 
autorităţile publice se aplică fără nici o modificare şi în LTIGANO. 
Art.4. Dezbaterea, aprobarea sau modificarea prezentului ROFUILTIGA se fac în 
şedinţa Consiliului de Administraţie și se validează apoi în şedinţa Consiliului 
Profesoral. 
Art.5. ROFUILTIGA intră în vigoare după aprobarea lui în Consiliul Profesoral la 
care participă şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.  
Art.6 Conducerea LTIGANO va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament 
ROFUILTIGA.  
Art.7 Respectarea ROFUILTIGA este obligatorie pentru directori, personalul didactic 
de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, medical, elevi, 
parinți/tutori legali și agenți economici care vin în contact cu unitatea de învățământ. 
Art.8 După aprobare, direcţiunea, diriginţii şi şefii de compartimente vor comunica 
elementele de conţinut întregului personal, elevilor şi părinţilor pentru respectare şi 
punere în practică şi vor preda conducerii liceului procesele verbale de instruire a 
acestora în cadrul orei de dirigenţie, respectiv şedinţa cu părinţii.  
Art.9 Dacă în cadrul şcolii îşi vor desfăşura activitatea elevi ai altor unităţi şcolare, 
angajaţi ai altor instituţii şi întreprinderi, aceştia sunt obligaţi să respecte regulile 
prezentului regulament. 
Art.10 Activitatea care se desfăşoară în LTIGANO este apolitică şi nediscriminatorie. 
Art.11 În spaţiile aparţinând instituţiei sunt interzise: 



 activităţi contrare prevederilor Constituţiei României; 
 activităţi ale partidelor sau formaţiunilor politice; 
 activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios; 
 activităţi care încalcă normele generale de moralitate. 

 
TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂTII DE INVATAMÂNT 
 

 
Art.12 Liceul Tehnologic "Ionită G. Andron" este unitate cu personalitate juridică 
având in componenta sa următoarele forme de invătământ: 
a) Învăţământ liceal de zi, filiera tehnologică; 
b) Învăţământ liceal de zi, filiera teoretică; 
c) Învățământ profesional cu durata de 3 ani;  
d) Învățământ secundar inferior – programul  „A doua şansă”, 
e) Învățământ gimnazial, filiera vocațională, profil învățământ integrat sportiv 
Art.13 Limba de predare la toate formele de învăţămănt este limba română.  
Art.14 Conducerea liceului este asigurată de Consiliul de Administraţie (cf. Art. 96. 
alineatul(1) d i n  L .E . N .  n r .  1 / 201 1 ), director, director adjunct. Atribuţiile, 
raportările ierarhice şi de colaborare sunt stabilite prin reglementările în vigoare din 
Regulamentul  de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Componenţa Consiliului de Administraţie, urmând a fi completat după aprobarea 
componenţei în consiliul profesoral. 
Art.15 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic titular şi 
suplinitor existent. 
Art.16 Constituirea claselor de elevi se face la începutul anului şcolar, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
- a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a prin înscrierea din oficiu a elevilor 
promovaţi din anul şcolar precedent; 
- în învăţământul liceal, clasele se constituie în funcţie de planul de şcolarizare 
aprobat, de media de admitere, de alte reglementări stabilite la nivel naţional; 
- pentru clasele a IX-a IP cu durata de 3 ani inscrierea se face conform procedurii de 
admitere aprobata de ISJ Satu Mare 
- Pentru formele de învăţământ cu program sportiv integrat gimnazial, clasa V,  
elevii pot fi înscrişi numai în urma îndeplinirii cerinţelor de selecţie specifice; 
- clasa A DOUA ȘANSĂ - se constituie în funcţie de planul de şcolarizare aprobat. 
Art.17 Repartizarea sălilor pentru fiecare clasă de elevi se face de către director, 
la începutul fiecărui an şcolar. 
Art.18 Destinaţia spaţiilor unităţii nu poate fi schimbată decât prin hotărârea 
Consiliului de Administraţie confirmată de director. 
Art.19 Orele de curs se desfasoara in salile de clasa repartizate, precum si in 
cabinete conform graficelor stabilite la inceputul anului scolar. 
Art.20 Orele de laborator tehnologic se desfăsoară in laboratoarele de specialitate 
ale liceului sau la agenții economici. 
Art.21  Orele de IP se desfăsoară in ateliere scolare si la agenti economici pe baza 
contractelor cu agentii economici. 
Art.22 Orele de curs şi instruire practică se desfăşoară în două schimburi:  
(1) Schimbul I: în intervalul 800 – 1400, cu o pauză de 10 minute la fiecare ora cu 
excepţia pauzei mari ce durează 20 minute, în intervalul 950 - 1010. 
 (2) Schimbul II: în intervalul 1400 - 1900 - orele cu o durată de 50 minute, iar pauzele 



cu o durată de 5 minute. 
(3) Programul de lucru, pentru instruirea practică si SPP, care se desfăşoară la 
agenţii economici este stabilit de  comun  acord  cu  aceştia,  cu  respectarea  
duratei  prevăzute  în  curricula  şcolară,  la  semnarea contractului de pregatire 
practica. 
Art.23 Graficul pentru SPP este intocmit la inceputul fiecărui semestru, respectându-
se planurile de invătământ si profilul clasei. 
 Art.24 O parte din orele de SPP, prevăzute in planurile de invătământ in 
saptămânile 37, 38, 39, la invătământ liceal pot fi recuperate pe parcursul anului 
scolar, după un orar stabilit de conducerea scolii. 
Art.25 Orele de educatie fizică au loc atăt in sala de sport cât si pe terenurile 
sportive din incinta LTIGANO. 
Art.26 Sala de sport funcționează după un regulament propriu. 
Art.27 Pregătirea sportivă-antrenamentul sportiv, sunt susţinute în afara orelor de 
curs, la bazele sportive destinate acestora. 
Art.28 Concursurile-competiţiile sportive se susţin în afara orelor de curs şi în 
conformitate cu calendarul competiţional. 
Art.29  Programul scolar pentru forma de invătământ "A doua sansă" este planificat 
la inceputul fiecărui semestru, respectându-se planurile de invătământ, acesta 
desfășurându-se în schimbul II. 
Art.30 Orice modificare de orar intră în vigoare (după aprobarea directorului) din 
săptămâna următoare producerii sale. 
Art.31 Pentru accesul în incinta liceului, elevii trebuie să aibă asupra lor semnul 
distinctiv al şcolii, sacou sau vestă personalizate cu sigla școlii. 
Art.32 Pentru  cadrele  didactice,  obligaţia  de  a  întocmi  documentele  de  
planificare  a  materiei  sau  a activităţilor educative nu poate depăşi prima 
săptămână din semestru. 
Art.33 Pentru toate lucrările scrise cadrele didactice au obligaţia de a comunica 
elevilor, odată cu subiectele, punctajul. 
Art.34 Lucrările scrise semestriale sunt păstrate un an şcolar de catre profesorul 
propunator. 
Art.35 La solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 
zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 3 zile / semestru. Solicitările 
privind învoirile ce depăşesc 3 zile de curs / semestru pot fi acordate de directori, în 
baza cererii părinţilor, cu motive bine întemeiate (deces în familie, probleme divorţ, 
căsătorii ale rudelor de gradul 1). 
Art.36 În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., 
cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată cu recuperarea 
materiei studiate 
Art.37 Drumeţiile, excursiile sau taberele elevilor se vor planifica în afara orelor de 
curs. 
Art.38 În situaţii speciale directorul/directorul adjunct poate aproba desfăşurarea 
unor activităţi didactice după ora 19,00 sau în zilele de sâmbătă şi duminică. 
Art.39 Serviciul secretariat funcţionează într-un schimb în intervalul 7,00 – 15,00. 
Art.40 Biblioteca şcolii funcţionează de luni până vineri în intervalul 07:45 – 15:45 
dupa un regulament propriu.  
Art.41 Personalul de paza funcţionează în intervalul 0-24,00, pe schimburi. 
Art.42 În toate spaţiile închise, destinate activităţilor didactice, didactice auxiliare sau 
nedidactice se interzice folosirea unor surse de încălzire suplimentară. Excepţiile, 
temeinic justificate, pot fi aprobate doar de director. 



Art.43 În spaţiile destinate activităţilor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice 
la terminarea serviciului se decuplează de la sursa de alimentare electrică toate 
aparatele din dotare (fac excepţie frigiderele, calculatoarele aflate în dotarea 
secretariatului, administrativului, cabinetelor de informatică). Obligaţia revine 
angajatului care asigură securitatea încăperii şi profesorului de servici. Pentru ca 
în situaţii de urgenţă să fie posibil accesul în clădirile liceului, sălile de sport, 
ateliere, câte un exemplar din fiecare cheie se află la administratorul de patrimoniu. 
Art.44 Promovarea imaginii liceului se realizează prin: 
– obţinerea de locuri fruntaşe sau premii la concursurile ș i  o l i m p i a d e l e  
şcolare pe discipline de învăţământ, la concursurile sportive, la manifestări cultural-
sportive; 
– realizarea de reviste şcolare; 
– realizarea şi/sau participarea la simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări ştiinţifice 
elevi/profesori; 
– realizarea  de  proiecte  şi  programe  în  avantajul  şcolii  şi  pentru  promovarea  
imaginii  acesteia (Leonardo da Vinci, Comenius, Finanţări de la Consiliul Local şi 
Judeţean, POS-DRU, Granturi, sponsorizări ale agenţilor economici, etc.); 
 



 
TITLUL III 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Capitolul 1 
 Consiliul  de Administraţie 

 
Art.45 Consiliul  de Administraţiei este constituit potrivit Ordinului MEN nr. 4619 din 
22.09.2014, modificat prin ordinul MECS nr. 4621/2015. 
Art.46 Consiliul  de Administraţie functionează în conformitate cu prevederile 
Capitolului III, art. 10-14 din  Ordinului MEN nr. 4619/2014. 
Art.47 Atribuţiile  Consiliului  de  Administraţie  sunt  specificate  în art. 15 din 
Ordinului MEN nr. 4619 din 22.09.2014. 
Art.48 La şedinţele Consiliului de administraţie participă cu statut de observator cei 
doi reprezentanți ai organizaţiilor sindicale FSLI și FEN şi preşedintele Consiliului 
Şcolar al Elevilor sau un elev desemnat de acesta.  

 
Capitolul 2 
Directorul 

 
Art.49 Funcţia de conducere este asigurată de director ce reprezintă juridic liceul în 
relaţiile cu alţi parteneri. 
Art.50 Numirea cadrelor de conducere (Director, Director Adjunct) din unităţile  
şcolare se face conform Legii Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011). 
Art.51 Atribuțiile directorului sunt stabilite in ROFUIP conform art. 22 și prin fișa 
postului elaborată de ISJ Satu – Mare  
Art.52 Directorul exercită conducerea executivă a liceului, în conformitate cu 
hotărârile Consiliului de administrație, cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare. 
Art.53 Directorul elaborează fişa postului Directorului Adjunct care îi este direct 
subordonat. 
Art.54 În exercitarea atribuțiilor și responsabilităților specifice, directorul emite decizii 
și note de serviciu care vor fi aduse la cunoștința adresanților prin serviciul 
secretariat. 
Art.55 Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute 
de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, în actele normative ale M.E.C.T.S., în 
dispoziţiile I.S.J., în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar (ROFUIP) . 
Art.56 Directorul are drept de control asupra întregului personal salariat al liceului, 
având datoria de a lua măsurile necesare în limita atribuţiilor sale potrivit legii, pentru 
buna organizare și funcţionare a şcolii. 
 



TITLUL IV 
PERSONALUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Capitolul 1 

Dispoziții generale 
 
Art.57 (1)Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, trebuie să aibă o ținută 
decentă, o comportare demnă, să dea dovadă de solicitudine, principialitate, 
punctualitate, seriozitate în îndeplinirea atribuțiilor specificate în fișa postului,  să 
rezolve cererile/ solicitările/ sesizările în acord cu procedurile şi la termenele stabilite. 
(2) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu 
de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare, fara perturbarea procesului de 
invatamant. 
Art.58 Personalul din unitatea de învățământ are obligaţia de a participa la programe 
de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în 
vigoare, pentru fiecare categorie. 
Art.59 Personalului din unitatea de învățământ îi revine, în principal, următoarele 
obligații: 
 a) să cunoască şi să ducă la îndeplinire prevederile contractului de muncă, fişei 
postului şi ROI;  
b) să fie loial liceului şi personalului scolii şi să îi apere prestigiul şi imaginea publică;  
c) să semneze contractul de muncă, fișa postului și să prezinte în timp util actele 
solicitate;  
d) să respecte programul de lucru şi să folosească integral timpul de muncă pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;  
e) să participe şi să se implice la solicitarea conducerii liceului, în toate activitățile 
care contribuie la promovarea imaginii scolii; 
 
 

Capitolul 2 
Personalul didactic 

 
Art.60 Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) Activitatea de predare la clasă; 
b) Activitatea de pregătire a lecţiilor; 
c) Activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică; 
d) Activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte; 
e) Activitatea ca diriginte; 
f) Activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor; 
g) Activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii; 
h) Activitatea profesorului de serviciu. 

Art.61 Atribuțiile cadrelor didactice sunt următoarele:  
a) Să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa individuală a postului în termenul 

stabilit;  
ă) să participle la ședințele consiliului profesoral și al consiliului clasei; 
â) să verifice pe tot parcursul desfășurării activităților instructive-educative ținuta 
IGA a elevilor și să comunice profesorului de serviciu constatările;  
b) Să respecte deciziile CA, ale directorului şi ale şefilor comisiilor metodice; 
c) Să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră spre avizare la 

termenele stabilite;  



d) Să se perfecţioneze continuu prin studiu individual şi/sau să participe la 
acţiunile de perfecţionare organizate de instituţiile avizate;  

e) Să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de 
şefii comisilor metodice, secretar, director/director adjunct;  

f) Să consemneze absenţele în catalog, la fiecare oră de curs;  
g)  Să consemneze notele acordate în catalog și carnetele de note; profesorii 

care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi 
notele în catalogul oficial, la sfârşitul fiecărei zile; 

h) Corelează conţinutul disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu 
obiectivele urmărite prevederilor programei și timpul de învăţare;  

i)  Conduce lecţia conform proiectului deja stabilit și monitorizarea activităţii 
elevilor astfel încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor;  

î)  Evaluarea să se realizeze în mod ritmic; 
j) Selecteaza informaţii pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile 

informaţionale cu particularităţile grupului instruit şi gradul de interes 
manifestat de elevi; 

k) Utilizează strategiile didactice de tip activ, participativ, formativ, care 
transformă elevul într-un actor activ al propriei formări;  

l) Programează din timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar,  
activităţile de învăţare, asigurând parcurgerea completă a coţinuturilor propuse 
conform programei;  

m) Facilitează învăţarea prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, 
adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurarii unei instruiri 
eficiente(videoproiector, PC, AEL, Power-point, platforme educative etc.); 

n) Creează condiții optime în vederea receptării cunoştinţelor (material, vizual, 
relevant, în cantitate suficientă);  

o) Informează unul dintre directori  de orice problemă apărută care împiedică   
   desfăşurarea normală a procesului instructiv educativ; 

p) În cazul în care participă la activităţi de perfecţionare în timpul orarului propriu, 
pentru a nu perturba procesul instructiv-educativ va înainta directorului unităţii 
de învăţământ o cerere în care specifică clar ce cadru didactic îi suplimeşte 
ora/orele și semnătura/semnăturile acestora. 

q) pentru situații personale deosebite cadrul didactic poate fii învoit o data pe 
semestru și va înainta directorului unităţii de învăţământ o cerere în care specifică 
clar ce cadru didactic îi suplimeşte ora/orele și semnătura/semnăturile acestora. 

      r) Să nu desfasoare activitati care generează corupție:  
- fraudarea examenelor de orice tip contra bani,obiecte, servicii de orice natură; 
- solicitarea și strângerea unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de   
  către elevi a unor rezultate școlare incorecte; 
- favoritismul și traficul de influență în procesul de evaluare;  
- strângerea/ colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru 
cadouri sau pentru protocol destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea si 
desfășurarea unor activități de evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade, 
alte concursuri școlare)  
      s) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecția muncii, precum şi pe 
cele referitoare la folosirea echipamentului de protecție şi de lucru, de prevenire a 
incendiilor sau a unor situații ce ar putea pune în pericol clădirile, instalațiile în cadrul 
liceului ori viața, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor din liceu; 
   ș) să dea dovadă de grijă deosebită în folosirea, supravegherea, gestionarea şi 
păstrarea aparatelor, instalațiilor, a utilajelor, a altor materiale şi valori încredințate; 



t) Să îndeplinească toate atribuţiile si sarcinile ce-i revin în calitate de diriginte; 
ț) Să participe la şedinţele si activităţile Consiliului de Administraţie, când este 
solicitat 
u) Să participe în comisiile de simulare a examenelor naţionale și în comisiile de 
organizare a examenelor naţionale în calitate de membri, asistenţi, sau evaluatori; 

Art.62 Profesorii care nu respectă cele menţionate mai sus vor suporta sancţiunile 
prevăzute de legislaţia în vigoare - trebuie alt aliniat. 
Art.63 Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de 
prima oră din orarul propriu, în cazuri deosebite (concediu medical, evenimente în 
familie, etc.) anunţă conducerea şcolii în timp util pentru a putea lua măsuri de 
suplinire. Şeful comisiei metodice din care face parte cadrul didactic în cauză asigură 
orarul pentru suplinirea acestuia, în cazuri excepţionale această sarcina revine 
directorului. 
Art.64 La intrarea în clase cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea 
orelor în condiţii civilizate de ţinută, ordine şi curăţenie, precum și verificarea deținerii 
de către elevi a tinutei LTIGA. Profesorii de la ultima oră de curs a fiecărei clase, au 
obligaţia să verifice dacă elevii clasei respective au lăsat sala în ordine. 
Art.65 În Liceul Tehnologic ”Ioniță G. Andron”, se organizează permanent, pe durata 
desfășurării cursurilor serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele stabilite 
conform  graficului de serviciu pe școală întocmit de directorul adjunct, afișat la 
începutul anului școlar. Observațiile cadrelor didactice de serviciu se trec într-un 
registru special.  
Art.66 Atribuțiile profesorului de serviciu sunt prevazute în Anexa 1 din prezentul 
regulament  
Art.67 Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii cu privire la calitatea 
procesului de predare sau la corectitudinea evaluării, acestea vor fi discutate în 
cadrul Consiliului de Administraţie.  
Art.68 Sunt  interzise: discriminarea de orice fel, subminarea imaginii şcolii, acţiunile 
care duc la încălcarea demnităţii,  jignirile şi insultele adresate personalului școlii, 
elevilor și părinților acestora. 
 
 



  Capitolul 3 
Personalul nedidactic  

 
Art.69 Personalul nedidactic se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de 
ora de începere a programului şi părăseşte locul de muncă după terminarea 
programului. 
Art.70 Pe toată durata serviciului au obligaţia să asigure curăţenia şi paza unităţii 
şcolare şi să sesizeze conducerea şcolii pentru toate neregulile din şcoală. 
Art.71 Îngrijitoarele curăţenie  
(1) Îngrijitoarele curăţenie sunt direct subordonate administratorului patrimoniu şi îşi 
desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu conducerea şcolii şi profesorul de 
serviciu.  
 (2) Activitatea personalului de îngrijire se va desfăşura în mod corelat cu programul 
de funcţionare a unităţii şcolare. 
 (3) Personalul de ingrijire are următoarele sarcini:  
- se informează permanent şi îşi însuşeşte activităţile şi priorităţile zilnice, diversele 
tipuri de operaţii de curăţire, parametrii funcţionali ai sculelor şi utilajelor, materialele 
de bază folosite; 
- urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile 
specifice de lucru; 
- respectă programul de lucru, zilnic sau în schimburi, conform programului 
individualizat de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 
de ore pe săptămână (cu pauză de masă de 20 min, de două ori pe zi 11.00-11.30 şi 
15.30-.16.00); 
- semnează obligatoriu condica de prezenţă atât la intrarea cât şi la ieşirea din 
serviciu; 
Aplică normele igienico-sanitare:  
- realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi în special a toaletelor, diverselor 
suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, balustradelor prin 
utilizarea substanţelor dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate 
cu prevederile legislative în vigoare;  
- menţine igiena şi starea de sănătate personală şi efectuează periodic controlul stării 
de sănătate proprii.  
Utilizează sculele şi utilajele cu acţionare manuală:  
- identifică sculele şi utilajele cu acţionare manuală în funcţie de tipul operaţiei de 
realizat, natura murdăriei de înlăturat şi în concordanţă cu tipul suprafeţei de curăţat;  
- montează corect elementele componente şi accesoriile sculelor şi utilajelor cu 
acţionare manuală, verifică permanent înainte de utilizare starea de curăţenie şi lipsa 
deteriorărilor pentru asigurarea calităţii operaţiilor de curăţare;  
- utilizează corect şi cu atenţie sculele şi utilajele cu acţionare manuală evitând 
degradarea acestora şi distrugerea suprafeţelor de curăţat;  
- utilizează sculele şi utilajele cu acţionare manuală împreună cu substanţele 
(produse acide, produse alcaline, diluanţi etc.) şi materialele specifice, în funcţie de 
natura murdăriei de înlăturat (aderentă/neaderentă, hidrosolubilă/nehidrosolubilă, 
emulsionabilă/solubilă cu dizolvant/cu posibilitate de descompunere din punct de 
vedere chimic), conform instrucţiunilor de lucru, în corelaţie cu scopul urmărit 
(curăţire calcar, rugină, grăsimi, ulei şi grăsimi în ateliere etc.) şi particularităţile 
spaţiului de curăţat (suprafeţe lavabile moi - mochete, covoare etc., suprafeţe 
lavabile tari - gresie, marmură, PVC etc., pereţi interiori etc.). 
Pregăteşte operaţia de curăţare:  



- identifică prin observare directă particularităţile spaţiului de curăţat prin evaluarea 
tuturor elementelor relevante pentru efectuarea curăţeniei cum ar fi: dimensiune, 
accesibilitate, tipuri de suprafeţe de curăţat, zone cu grad ridicat de murdărie, 
obstacole de îndepărtat etc.;  
- pregăteşte spaţiul pentru curăţat prin aplicarea unor metode specifice pentru 
asigurarea funcţionalităţii cum ar fi: îndepărtarea mobilierului pe durata curăţeniei, 
înlăturarea gunoaielor dure şi voluminoase etc.;  
- protejează obiectele ce nu pot fi îndepărtate pe parcursul curăţeniei, pentru evitarea 
deteriorării acestora cu folii de PVC, hârtie etc.;  
- selectează utilajele şi produsele pentru curăţenie ce vor fi folosite în corelaţie cu 
scopul urmărit, tipul spaţiului de curăţat, natura murdăriei şi posibilitatea de înlăturare 
a acesteia, factorii care influenţează curăţirea (concentraţia soluţiei de curăţat, timpul 
de acţiune necesar, temperatura, acţiunea mecanică). 
Curăţă incintele instituţiei: 
-  asigură condiţiile de igienă în şcoală, asigură curăţenia localurilor şcolii, a curţii şi a 
spaţiilor verzi, potrivit normelor de igienă obligatorii pentru unităţile şcolare; 
- realizează curăţenia zilnică într-o succesiune prestabilită în corelaţie cu tipul 
spaţiului de curăţat, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei de înlăturat prin utilizarea 
unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate şi a unor 
proceduri specifice în funcţie de aderenţa murdăriei (măturare, aspirare - pentru 
murdării neaderente, spălare cu diverse soluţii - pentru murdării aderente);  
- asigură şi întreţine starea de curăţenie a grupurilor sanitare cu respectarea 
normelor igienico-sanitare în vigoare;  
- colectează, sortează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate;  
- realizează curăţenia periodică prin operaţii de curăţire executate cu utilizarea de 
materiale şi utilaje specifice, în concordanţă cu natura murdăriei de înlăturat, natura 
suprafeţei şi tipul spaţiului de curăţat; 
-  curăţenia generală (în săli de clasă, săli profesorale, birouri, holuri, grupuri sanitare 
etc.) se realizează de către întregul personal de îngrijire ori de câte ori este nevoie, 
pentru asigurarea unei curăţenii ireproşabile în toate spaţiile şcolii;  
- efectuează curăţenia holurilor, prin spălare, cel puţin de două ori pe zi: o dată pe 
schimbul de elevi;  
- folosesc materialele de întreţinere numai în scopul pentru care le-au primit, fiind 
interzisă  întrebuinţarea lor în afara unităţii;  
- curăţă toate obiectele de mobilier şi elementele greu accesibile (diverse afişiere, 
rame, pervazuri, tocurile uşilor); 
- în perioada vacanţelor participă la lucrările de igienizare, în vederea deschiderii în 
bune condiţii a semestrului sau a noului an şcolar; 
- semnalează toate defecţiunile constatate administratorului sau muncitorului de 
întreţinere; 
- răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă/sala de sport pe 
perioada cât aceştia sunt la alte activităţi. 
Art.72 Muncitorul calificat de întreţinere/ fochistul are următoarele sarcini 
principale:  
a. efectuează lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate corpurile de clădiri; 
b. igienizează spaţiile de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de 
zugrăveli-vopsitorie şi completează placajele din faianţă, acolo unde este cazul; 
execută orice lucrări de investiţie (reparaţii), când este cazul; 
c. execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii; 



d. menţine în stare de funcţionare toate instalaţiile de încălzire şi supraveghează 
permanent buna funcţionare a lor (verificarea presiunii din instalaţii; reglarea 
temperaturii la care să funcţioneze, în funcţie de temperatura de afară; resetarea în 
cazul opririi accidentale; verificarea funcţionării pompelor); 
e. verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie 
sesizată; 
f. răspunde prompt la solicitările formulate de cadrele didactice privind repararea 
mobilierului şcolar, remedierea unor defecţiuni apărute în şcoală; 
g. colaborează cu îngrijitoarele pentru efectuarea promptă a unor reparaţii; 
h. colaborează cu administratorul patrimoniu pentru asigurarea aprovizionării cu 
materiale; 
i. pentru a preîntâmpina deteriorările, verifică zilnic starea fizică a clădirilor liceului 
sau pentru a interveni cu reparaţii şi ameliorări;  
j. răspunde de întreţinerea bazei materiale a şcolii;  
k. pot primi şi alte sarcini, cu avizul directorului 
l. efectuarea serviciului este de 40 ore/saptamana, în funcţie de activităţile 
desfăşurate în şcoală (cu pauză de masă de 20 min la 8 ore de lucru); 
m. orele suplimentare se plătesc sau se compensează cu zile libere; sancţiunea 
disciplinară anulează dreptul de a primi plata orelor suplimentare în luna respectivă; 
 
Art.73 Paznicii îndeplinesc sarcini de asigurare a pazei şi securităţii instituţiei şi a 
elevilor în incinta şcolii, conform schimburilor planificate.  
Au următoarele atribuţii principale: 
a. obligativitatea cunoaşterii şi respectării Regulamentului Intern; 
b. să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător 
pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate; 
c. să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru 
a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite; 
d. sa păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să 
asigure integritatea acestora; 
e. să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale 
şi cu dispoziţiile interne; 
f. să oprească şi să legitimize persoanele despre care există date că au săvârşit 
infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne 
stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să 
predea poliţiei pe faptuitor, bunurile sau obiectele care fac obiectul infracţiunii, luând 
măsuri pentru conservarea lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea 
acestor măsuri; 
g. să înştiinţeze de îndată pe şeful ierarhic şi conducerea unitaţii despre 
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile 
luate; 
h. efectuarea serviciului se face flexibil,  în schimburi de 24, 14 sau 12 ore, în 
funcţie de activităţile desfăşurate în şcoală, de personalul disponibil pentru 
compensări, de perioadele de timp necesare efectuării concediilor de odihnă, ori altor 
cauze neprevăzute (cu pauză de masă de 20 min la 8 ore de lucru); 
- orele suplimentare se plătesc sau se compensează cu zile libere; sancţiunea 
disciplinară anulează dreptul de a primi plata orelor suplimentare în luna respectivă; 
- pentru orele de noapte efectuate se plăteşte spor de noapte. 
i. în timpul efectuării serviciului va purta obligatoriu însemnele distincte: 
ecusonul, eventual uniforma; 



j. prezentarea lunară sau ori de câte ori este nevoie la instructajul P.S.I. şi de 
protecţie a muncii; 
k. să-şi însuşească şi să respecte normele specifice de securitate şi sănătate în 
muncă şi măsurile de aplicare ale acestora; 
l. să-şi însuşească şi să respecte normele sanitare privind acordarea primului 
ajutor în caz de accident, să-şi însuşească şi să respecte procedeele de acordare a 
primului ajutor şi transportul de urgenţă a accidentaţilor; 
m. cunoaşterea amplasamentului şi folosirii mijloacelor şi materialelor de stingere 
a incendiilor: talangă, sonerie, stingătoare, hidranţi, punct P.S.I.; cunoaşterea 
numerelor de telefon utile: pompieri, Poliţie, Salvare, precum şi ale conducătorilor 
unităţii, pentru anunţarea acestora în caz de urgenţe; 
n. sa nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu 
consume astfel de băuturi în timpul serviciului; 
o. respectarea programului de lucru, părăsirea locului de muncă fiind interzisă; 
p. semnarea condicii de prezenţă atât la venirea cât şi la plecarea de la serviciu; 
q. prezentarea la examenul medical anual şi ori de câte ori conducerea unităţii 
apreciază ca fiind necesar; 
r. prezentarea la Poliţie pentru avizarea periodică; 
s. păstrarea în siguranţă şi în condiţii de curăţenie a registrelor de la poartă; 
t. predarea-primirea serviciului se face pe bază de proces verbal, în acesta 
menţionându-se toate situaţiile deosebite care s-au ivit în timpul efectuării serviciului; 
u. pentru prevenirea unor fapte de natură să aducă prejudicii şcolii, va purta o 
grijă deosebită punctelor vulnerabile: cele două săli profesorale cu fişetele de 
cataloage, birourile şi arhiva adăpostind documentele şcolare şi de evidenţă 
contabilă; 
v. la sfârşitul orelor de curs, după plecarea profesorilor de serviciu şi după 
efectuarea curăţeniei, va verifica integritatea sistemelor de închidere a uşilor şi a 
ferestrelor de la încăperi, apoi va închide toate corpurile de clădire; 
w. asigură întreţinerea curăţeniei în curtea şcolii şi în perimetrul exterior ei; 
x. veghează asupra utilizării raţionale a energiei electrice, a apei şi a gazului; 
y. va participa obligatoriu la toate şedinţele de lucru şi la diferitele convocări în 
vederea executării unor lucrări, individual sau în grup, în interesul şcolii; 
z. va acorda mereu sprijinul lui colegilor de la întreţinere şi îngrijitoarelor 
curăţenie şi poate cere oricând ajutorul acestora; 
Art.74 Directorii asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de 
curs. 
 
 
 

Capitolul 4 
Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 

  
Art.75 (1) Evaluarea personalului didactic şi nedidactic se face prin calificativ, pe 
baza punctajului acordat, conform metodologiei de evaluare a personalului din 
unităţile de învăţământ.  
Pregătirea evaluării: 
 Cadrele didactice vor cunoaşte de la începutul fiecărui an şcolar domeniile, criteriile 
de evaluare, indicatorii de performanţă şi punctajul aferent acestora, din fişa tip de 
evaluare precum şi categoriile de surse de informare şi dovezi pe care va fi necesar 
să le înregistreze în Lista surselor de informare şi a dovezilor.  



Directorul distribuie şefilor de catedră / şefilor ariilor curriculare / fişele tip de evaluare 
(lista surselor de informare şi a dovezilor şi lista surselor de informare conform 
OMECTS 6143/2011 în perioada 01.09.-15.09. pentru anul şcolar în curs.  
Şefii de catedră vor prezenta şi vor distribui fiecărui membru al catedrei în prima 
şedinţă de catedră, fişa tip de evaluare, lista surselor de informare şi a dovezilor şi 
anexa cu lista surselor de informare şi vor informa cadrele didactice din comisia 
metodică despre conţinutul prezentei proceduri.  
Autoevaluarea 
La sfârşitul fiecărui an şcolar, în perioada stipulată în metodologia de evaluare a 
activităţii cadrelor didactice, fiecare cadru didactic va preda şefului de catedră fişa tip 
de evaluare, completată la rubrica Autoevaluare, cu punctajul rezultat în urma 
propriei evaluări, însoţită de un raport de activitate. Ambele documente vor fi 
semnate. 
 Evaluarea 
 În perioada stabilită de metodologia de evaluare a cadrelor didactice, şefii de 
catedră evaluează, în cadrul catedrelor, fiecare cadru didactic din componenţa 
catedrei şi completează în fişa tip punctajul acordat, în rubrica " Evaluare comisie" şi 
semnează fiecare document;  
Evaluarea pentru şefii de catedră va fi efectuată de directorul scolii.  
Fişele tip de evaluare completate şi semnate la rubrica autoevaluare şi evaluare 
comisie, precum şi rapoartele de activitate (de la şefii de catedră / şefii ariilor 
curriculare) se depun la secretariat unde vor fi înregistrate, în perioada menţionată în 
metodologie. 
 Consiliul de Administraţie analizează şi evaluează activitatea fiecărui cadru didactic, 
pe baza punctajelor acordate la rubricile autoevaluare şi evaluare comisie şi pe baza 
informaţiilor din raportul de activitate, consemnând propriul punctaj în fişa tip de 
evaluare, sub semnătură, în rubrica „Evaluarea Consiliului de Administraţie".  
Analiza şi comunicarea rezultatelor se va face conform Metodologiei de evaluare a 
personalului didactic. 
 Cadrele didactice care contestă calificativul obţinut vor susţine un interviu în faţa 
Comisiei de rezolvare a contestaţiilor, pentru soluţionarea diferenţelor între punctajul 
acordat la autoevaluare şi punctajul final din propria fişă, pe baza portofoliului de 
dovezi pe care va trebui să-l prezinte.  
Situaţii speciale: 
 Evaluarea parţială: la solicitarea expresă a cadrelor didactice care se înscriu la 
diverse etape ale mişcării cadrelor didactice sau în vederea completării dosarului 
personal, acestora li se poate face, în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar, 
evaluarea parţială a activităţii, care se realizează urmând aceleaşi etape şi utilizând 
aceleaşi instrumente.  
Art.76 Evaluarea internă a activităţii cadrelor didactice se realizează permanent prin: 
-  Afişarea în cancelarie a Graficului de monitorizare a activităţii de predare - 
învăţare, cu precizarea termenelor de realizare a asistenţelor la ore cât şi disciplinele 
vizate. 
-  Cadrele didactice cu normă întreagă vor fi asistate de două ori pe an ( nu se 
include programul de interasistenţe realizat de către fiecare responsabil al comisiilor 
metodice), iar cele cu 1 /2 de normă o singura dată pe an.  
-  Efectuarea observării activităţilor la clasă: Se va completa fişa de observare a 
lecţiei precizând punctele tari, punctele slabe, calificativul dat cadrului didactic 
asistat. 



 -  Se verifică: • Portofoliul profesorului; • Documentele elevilor: - caiete de notiţe; -
portofoliile elevilor. 
-  Se va propune, atunci când este cazul, cadrului didactic asistat, realizarea unui 
plan de îmbunătăţire a activităţii cu termene clare de realizare. Planurile de 
îmbunătăţire, împreună cu fişele de asistenţă vor fi depuse la dosarul de asistenţe, 
vor fi arhivate, acestea constituind dovezi ale activităţii depuse. 
 
 

Capitolul 5 
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 

 
 
Art.77 Abaterile grave care pot conduce la sancționarea disciplinară sunt:  
a) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influența băuturilor alcoolice;  
b) consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului.  
c) absența nemotivată de la serviciu mai mult de 3 zile consecutive, ori 5 zile cumulat 
în cursul unei luni, ori 9 zile cumulate într-un an;  
d) absența nemotivată în timpul programului de la evenimentele şi activitățile liceului;  
e) sustragerea de bunuri sau valori aparținând instituției, angajaților sau a altor 
persoane aflate în instituție; 
f) folosirea spațiilor şcolii în scopuri comerciale, în interes personal;  
g) filmarea în spațiul liceului, fără acordul conducerii liceului;  
h) parteneriate în numele liceului cu instituții sau persoane private, fundații, asociații 
etc. fără acordul conducerii liceului; 
 i) erijarea în purtător de cuvânt al liceului; 
 j) săvârşirea unor acte de violență sau insulte grave la adresa elevilor, colegilor, ori a 
conducătorilor instituției;  
k) dezvăluirea unor secrete ale instituției, prin care s-au adus prejudicii acesteia; 
 l) prejudicii aduse imaginii publice a liceului;  
m) falsificarea unor acte generatoare de drepturi;  
n) amenințarea, împiedicarea sau obligarea unui salariat ori a unui grup de salariați 
să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei. 
 



TITLUL V 
ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR 

DIDACTICE 
 

CAPITOLUL I 
  
Consiliul Profesoral 
Art.78 Consiliul profesoral se constituie si funcționează conform Art. 48- 50  din 
ROFUIP. Şedinţa Consiliului Profesoral poate fi prezidată  şi de directorul adjunct. La 
şedinţele sale pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, 
autorităţii locale, partenerilor sociali. 
Art.79 Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui 
semestru. De asemenea, acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul 
consideră necesar, la solicitarea a două treimi din membrii Consiliul Elevilor, a 
jumătate plus 1 din membrii Consiliului Reprezentativ al părinţilor sau la solicitarea 
a două treimi din membrii Consiliului de Administraţie. 
Art.80 Secretarul Consiliului Profesoral este un cadru didactic numit de director pe un 
an şcolar. 
Art.81 Sedintele Consiliului profesoral sunt anuntate cu cel putin 48 ore inaintea 
desfăsurării acestora de către secretarul consiliului profesoral pe baza unui 
convocator. 
Art.82 Absentele nemotivate ale cadrelor didactice la o sedintă ordinară si/sau la 3 
sedinte extraordinare se consideră abatere si se sanctionează conform art. 280 
aliniatul 2 din L.E.N. nr.1/2011 și cu scăderea punctajului la fisa de evaluare cu 2 
puncte.  
Art.83 Şedinţele consiliului Profesoral se desfăşoară după reguli democratice în mod 
civilizat, având în vedere toleranţa în comunicare. 
Art.84 Abaterea de la această prevedere atrage după sine eliminarea din şedinţă 
a celui care nu respectă principiile sau  suspendarea şedinţei la iniţiativa celui 
care o conduce cu prezentarea în comisia de disciplină a liceului. 
Art.85 Cel  puţin  o  dată  pe  semestru  va  avea  loc  şedinţa  Consiliului  
Profesoral  lărgit  cu  participarea personalului auxiliar şi nedidactic. 
 
Consiliul clasei 
Art.86 La nivelul  fiecărei  clase de elevi  se  constituie Consiliul  Clasei. 
Art.87 Consiliul clasei este format din toţi profesorii care predau la clasa 
respectivă, cel puțin un părinte delegat și un reprezentant al elevilor. 
Art.88 Acest  organism  îşi desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu  prevederile 
Art. 51, 52, 53, 54, 55 ROFUIP.  
Art.89 Convocarea consiliului  clasei se face de către profesorul diriginte, care este și 
președintele acestuia, pentru stabilirea notelor la purtare și ori de cate ori este 
necesar. 
 
Catedrele/ comisiile metodice 
Art.90 Catedrele/ comisiile metodice se constituie si functionează conform Art. 56, 
57, din ROFUIP. 
Art.91 In cadrul LTIGANO sunt constituite si funcționează următoarele comisii: 

1. Comisii metodice (pe catedre/arii curriculare): 
 Limba și comunicare 

 M a t e m a t i c ă  ș i  ştiinţe 



 Om şi societate 
 Educaţie fizică, sport 
 Catedra de tehnologii - Tehnic 
 Catedra de tehnologii – Servicii, Turism, Resurse naturale și protecția 

mediului 
2. Comisii pe domenii de activitate:  

 Comisia de elaborare a orarului şi a schemelor orare 
 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 
 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii 
 Comisia de control managerial intern 
 Comisia pentru curriculum 

 Comisia de casare 
 Comisia pentru situaţii de urgență (SU) 
 Comisia de sănatate și securitatea muncii (SSM)  
 Comisia de inventar 
 Comisia metodică a diriginţilor 
 Comisia de formare continuă 
 Comisia pentru acordarea burselor ,  
 Comisia bani de liceu  
 Comisia pentru rechizite şcolare 
 Comisia de promovare a ofertei şcolare 
 Comisia pentru coordonarea examenelor de corigenţă / diferenţe 
 Comisia de activităţi extracurriculare şi extraşcolare 
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei 
 Comisia pentru achiziţii publice 
 Comisia pentru pregătirea şi organizarea examenelor finale 
 Comisia de achiziţionare, recepţie şi casare a publicaţiilor, manualelor 

şcolare şi alte categorii de documente din bibliotecă 
 Comisia privind selecţionarea şi eliminarea documentelor din arhiva şcolii 

 Comisia de inventariere a documentelor şi depunerea lor în arhiva şcolii. 
 Comisia de etică 

Art.92 Seful de catedră/responsabilul de arie curriculară este numit prin decizie de 
directorul scolii la inceputul anului scolar, la propunerea membrilor catedrei/ arie 
curriculară. 
Art.93 Atributiile sefului de catedră/responsabilului de arie curriculară sunt prevăzute 
la Art. 58 ROFUIP. 
Art.94 Fiecare  comisie  va  avea  un  dosar  care  va  conţine:  dosarul  de  procese-
verbale,  structura comisiei, regulamentul de  funcţionare al comisiei şi alte acte 
normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. 
 
1.  Tabel cu membrii catedrei (CV-uri membrii): 

Nr 
Crt 

Numele 
şi 

prenu 
mele 

Statut Special
i 

tatea 

Vechi 
-me 

Grad 
didactic 

(an) 

Studii an 
absolv. 

Ultimul 
stagiu de 
formare 

Adresă 
Telefon 

Obs. Activităţi 
În timpul 

anului 

1. .......... 
..... 

detaşat chimie 5 ani def. 
1996 

Univ. 
Bucureşti 

Fac. 
Chimie 
1994 

 ........... Tit. 
Lic 
. 4 

 



 
2.  Încadrarea; 
3. Planul anual de activitate al catedrei;  
4. Repartizarea responsabilităţilor în catedră;  
5. Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună);  
6. Lista proiectelor catedrei;  
7. Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.);  
8. Evidenta planificărilor  anuale,  semestriale  şi  pentru  perioada de  
evaluare  (individuale  sau  colective), planificarea calendaristică;  
9.  Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul); 
10. Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase; 
11. Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii; 
12. Graficul interasistenţelor; 
13. Situaţii statistice (elaborate de catedra) care să sintetizeze activitatea 
catedrei şi evoluţia rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, 
concursuri); 
14. Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, 
ritmicitatea notării, etc.) către Consiliul  de  Administraţie,  conform  unui  grafic  
stabilit  de  acesta  la  începutul  anului  şcolar; Programele, planificările, planul  
anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului şcolar; 
15. Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale său colective); 
15. Propunerile pentru  premierierea cadrelor didactice cu rezultate deosebite in 
activitatea educativa. 

Art.95 Comisia de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru 
elevi are următoarele atribuţii: 
(1) afişează la unitatea de învăţământ : 
a)  criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor ; 
b)  lista actelor necesare pentru obţinerea burselor; 
c)  termenul de depunere la Comisie a documentelor necesare. 
(2) preia de la elevi documentele depuse de aceștia sau de către reprezentanţii lor 
legali pentru obţinerea burselor; 
(3) analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele 
specifice, stabileşte nominal elevii care urmează  să primească burse, evaluarea 
actelor şi stabilirea elevilor propuşi pentru bursă fiind consemnată în proces- verbal; 
(4) solicită Consiliului de administraţie aprobarea acordării burselor conform 
procesului – verbal; 
(5) afişează la loc vizibil în termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de 
Administraţie: 
a)  lista nominală cu bursele acordate de Consiliul de Administraţie; 
b)  termenul de contestaţie la Inspectoratul Școlar, care este de 15 zile lucrătoare de 
la data afişării. 
Art.96 (1)  Comisia  metodică  a  diriginţilor  este  alcătuită  din  diriginţii  tuturor  
claselor.  Consiliul  profesoral desemnează şeful Comisiei diriginţilor. 
(2) Diriginţii vor întocmi următoarele documente: 
a)  planul de activitate anual; 
b)  planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare); 
c) caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, 
date familiale, fişa de evaluare a randamentului şi progresului şcolar ale elevilor); 
Art.97 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 
constituie si functionează conform art. 70-76 din ROFUIP 



Art.98 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 
interculturalităţii se constituie si functionează conform art. 77  din ROFUIP 
Art.99 Comisia de control managerial intern se constituie si functionează conform art. 
78 și 79 din ROFUIP 
Art.100 (1) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă se constituie la 
începutul fiecărui an şcolar, şeful comisiei fiind directorul adjunct. 
(2) Comisia se întruneşte lunar şi  ori de câte ori este nevoie. 
(3) Scopurile Comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă sunt: 
a) sprijinirea  personalului  didactic  în  aplicarea  reformei  sistemului  educaţional  şi  
în  îmbunătăţirea activităţii didactice; 
b) informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, 
curriculum, programe şcolare etc. şi a modului de aplicare a acestora. 
(4) Atribuţiile Comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă sunt: 
a) să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la 
modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de 
aplicare a acestora; 
b) să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea 
continuă; 
c) să informeze personalul didactic de modificările care apar; 
d) să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode 
şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare etc.); 
e) să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de 
perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice; 

f) să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii 
didactice; 
g)  să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme. 
Art.101 Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii : 

a) elaborarea proiectului curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, 
CDL, CDS, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţie 
a elevilor;  

b) elaborarea ofertei educaţionale a şcolii şi a strategiei promoţionale;  

c) analizarea şi vizarea CDS;  

d) elaborarea criteriilor de clasificare a opţiunilor elevilor şi pentru întocmirea corectă 

a schemei orare;  

e) elaborarea metodologiei de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare;  
f) elaborarea programelor şi planurilor anuale şi semestriale;  
g) stabilirea programelor şi examenelor de diferenţe pentru trecerea în ciclul superior al 
liceului.  
Art.102 Atribuţiile Comisiei pentru Situații de urgență sunt: 
a) Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de 
muncă; 
b) Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sărcinile 
de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele 
diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsăre; 
c) Întocmeşte  necesarul  de  mijloace  şi  materiale  pentru  PSI  şi  solicită  
conducătorului  de  unitate fondurile necesare; 
d) Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în 
caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu; 
e) Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de 
diriginţi,  profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor. 



Art.103(1) Comisia de securitate şi sănătate în muncă este constituită şi 

funcţionează în conformitate cu Legea 319 din 14 iulie 2006 privind normele 
generale de protecţie a muncii. 
(2) Comisia de securitate şi sănătate în muncă are în componenţă: şefii de catedră ai 
disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, 
secretar, administrator. 
(3) Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este 
coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie. 
(4) Atribuţiile Comisiei de securitate şi sănătate în muncă constau în: 
a) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi 
activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni; 
b) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni); 

c) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de 
către conducătorii activităţilor); 
d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot 
apărea în şcoală şi în afara şcolii; 
e) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborarea cu 
administraţia. 
(5) Comisia de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte 
ori este nevoie. 
Coordonatorul pentru proiecte si programe educative 
Art.104 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative este ales/ reales de 
către consiliul profesoral anual, aprobat de CA si numit prin decizie de către 
directorul unitătii. Acesta va fi remunerat din fonduri extrabugetare pe baza hotărârii 
CA.  
Art.105 Atributiile coordonatorului pentru proiecte si programe educative sunt 
prevăzute in Art. 60 ROFUIP. 
Art.106 Este interzisă desfăşurarea activităţilor extracurriculare în perioada orelor de 
curs . 
Profesorul diriginte 
Art.107 Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de catre directorul LTIGANO conform 
art. 64 din ROFUIP. 
Art.108 Atributiile și activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute in Art. 65-
68 din ROFUIP. 
Art. 109 Diriginţii întocmesc situaţii şcolare finale şi planifică programul de 
întâlnire tematică săptămânală cu părinţii. 
Art. 110 Neîndeplinirea atribuţiilor atrage sancţiuni de la penalizarea salarială la 
suspendarea sau chiar anularea calităţii de diriginte însoţite de sancţiuni prevazute 
de ROFUIP. 
Art. 111 Diriginţii sunt obligaţi să asigure păstrarea a mobilierului ș i a  d o t a r i i  
clasei. 
Art. 112 Cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor comunica cu părinţii prin: 
 şedinţa cu părinţii,cel puţin una pe semestru; 
 vizite la domiciliu; 
 lectorate cu părinţii; 
 întâlniri individuale; 
 întâlniri comune diriginte – părinte - elev-cadre didactice. 
 consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord 

Art. 113 Diriginţii au obligaţia de a verifica starea generală a clasei, precum şi 
observaţiile din centralizatorul abateri, luând măsurile necesare. 



Titlul VI 
Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic 

 
Capitolul 1 

Compartimentul secretariat 
 
Art. 114 (1) Compartimentul secretariat cuprinde,  posturile de secretar sef, secretar 
si informatician. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii de invatamant si 
indeplineste sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisele 
postului, persoanelor mentionate la alin. (1). 
(3) Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau 
sustinatorii legali sau alte persoane interesate din afara unitatii, potrivit unui program 
de lucru aprobat de director, in baza hotararii Consiliului de administratie 
(4) Programul de lucru este intre orele 7.00-15.00 cu pauza de masa de 20 minute de 
la 11.00 la 11.20. 
Art. 115 Compartimentul secretariat are urmatoarele responsabilitati: 
a) asigurarea transmiterii informatiilor la nivelul unitatii de invatamant; 
b) intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date de la nivelul unitatii de 
invatamant; 
c) inscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, tinerea, organizarea si 
actualizarea permanenta a evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind 
miscarea elevilor, in baza hotararilor consiliului de administratie; 
d) inregistrarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 
acorda elevilor, potrivit legii; 
e) rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor 
nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform 
atributiilor specificate in fisa postului; 
f) completarea, verificarea si pastrarea in conditii de securitate a documentelor, 
arhivarea documentelor create si intrate in unitatea de invatamant, referitoare la 
situatia scolara a elevilor si a statelor de functii pentru personalul unitatii; 
g) procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii si a documentelor 
scolare, in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al 
actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul 
preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale; 
h) selectionarea, evidenta si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, 
dupa expirarea termenelor de pastrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de 
pastrare”, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale; 
i) pastrarea si aplicarea sigiliului unitatii scolare, in urma imputernicirii, in acest sens, 
prin decizie emisa de director, pe documentele avizate si semnate de persoanele 
competente; procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se realizeaza in conformitate 
cu reglementarile stabilite prin ordinul ministrului educatiei nationale; 
j) intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor; 
k) asigurarea asistentatei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, 
pentru incheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau nastere, modifica sau 
sting raporturile juridice dintre scoala si angajati, parinti sau alte persoane fizice sau 
juridice; 
l) intocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toti angajatii 
unitatii de invatamant; 



m) intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor 
unitatii de invatamant; 
n) calcularea drepturilor salariale sau de alta natura; 
o) gestionarea corespondentei unitatii de invatamant; 
p) intocmirea si actualizarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul 
compartimentului, in conformitate cu prevederile legale; 
r) pastrarea legaturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul 
inspectoratului scolar, din cadrul autoritatilor administratiei publice locale sau din 
cadrul altor institutii si autoritati competentate in solutionarea problemelor specifice; 
s) rezolvarea oricaror altor probleme care, potrivit actelor normative in vigoare, 
contractelor colective de munca aplicabile, hotararilor consiliului de administratie sau 
deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa. 
Art. 116 (1) Secretarul sef/ secretarul unitatii de învățământ, în perioada vacantelor 
scolare raspunde de integritatea și siguranța cataloagelor școlare. 
 (2) Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor 
si a oricaror acte de studii sau documente scolare, de obtinerea de beneficii 
materiale. 
Art. 117 Informaticianul unitatii de invatamant pune la dispozitia cadrelor didactice 
condica de prezenta, fiind responsabil cu siguranta acesteia. 
 

Capitolul 2 
Compartimentul financiar 

 
Sectiunea 1 

Organizare si responsabilitati 
 
Art. 118 (1) Compartimentul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul 
unitatii de invatamant in care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, 
tinerea evidentei contabile, intocmirea/transmiterea situatiilor financiare asupra 
fondurilor si patrimoniului unitatii, precum si celelalte activitati prevazute de legislatia 
in vigoare cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor. 
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar si ceilalti angajati 
asimilati functiei prevazute de legislatia in vigoare cu denumirea generica de 
„contabil” sau „contabil sef”. 
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unitatii de invatamant 
(4) Programul de lucru este intre orele 8.00-16.00 cu pauza de masa de 20 minute de 
la 12.00 la 12.20. 
Art. 119 Compartimentul financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati 
principale: 
a) desfasurarea activitatiii financiar-contabile a unitatii scolare, in conformitate cu 
dispozitiile legale in vigoare; 
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de 
invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului 
de administratie; 
c) intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform 
legislatiei in vigoare 
 si contractelor colective de munca aplicabile; 
d) informarea periodica a consiliului de administratie si a consiliului profesoral cu 
privire la executia bugetara; 
e) organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor; 



f) consemnarea in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza 
patrimoniul unitatii de invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a 
documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si 
ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar; 
h) intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil; 
i) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de 
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti; 
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 
k) avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului 
de administratie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajeaza fondurile 
sau patrimoniul unitatii; 
l) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim 
special; 
m) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand 
operatiunile prevazute de normele legale in materie; 
n) exercitarea oricaror atributii si responsabilitati, prevazute de legislatia in vigoare, 
de contractele colective de munca aplicabile sau stabilite de catre director sau de 
catre consiliul de administratie. 
 

Sectiunea 2 
Management financiar 

 
Art. 120 (1) Intreaga activitate financiara a unitatilor de invatamant se organizeaza si 
se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare. 
(2) Activitatea financiara a unitatilor de invatamant se desfasoara pe baza bugetelor 
proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de 
finan are – de baaz, complementara si suplimentara, din venituri proprii sau din alte 
surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol al 
clasificatiei bugetare. 
Art. 121 Pe baza bugetelor aprobate de catre autoritatile competentate, directorii si 
consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant actualizeaza si definitiveaza 
programele anuale de achizitii publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun 
pentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor 
alocate. 
Art. 122 Este interzis angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurata sursa de 
finantare. 
 

 
Capitolul 3 

Compartimentul administrativ 
 

Sectiunea 1 
Organizare şi responsabilităţi 

 
Art. 123 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de 
patrimoniu şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitatii de invatamant 



(3) Programul de lucru este intre orele 8.00-16.00 cu pauza de masa de 20 minute de 
la 12.00 la 12.20. 
Art. 124 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi 
principale: 
a) gestionarea bazei materiale a unitatii de invatamant; 
b) realizarea reparatiilor si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si 
gospodarire a unitatii de invatamant; 
c) asigurarea intretinerii terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei 
didactico - materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de 
invatamant; 
e) receptionarea bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la 
nivelul unitatii de invatamant; 
f) inregistrarea, pe baza aprobarii factorilor competenti, a modificarilor produse cu 
privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din inventar si prezenta actelor 
corespunzatoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate in evidentele 
si situatiile contabile; 
g) tinerea evidentei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 
justificarile corespunzatoare; 
h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de 
invatamant, pe linia securitatii si sanatatii in munca, a situatiilor de urgenta si a 
normelor de apărare împotriva incendiilor; 
i) intocmirea programului anual de achizitii publice cu privire la capitolul bunuri si 
servicii si a documentatiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 
j) intocmirea documentatiei pentru organizarea licitatiilor si monitorizarea executarii 
contractelor de inchiriere incheiate de unitatea de invatamant cu persoane fizice sau 
juridice; 
k) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare. 
 

 
 
 

Sectiunea 2 
Management administrativ 

 
Art. 125 Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea 
situatiilor financiare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-
materiale a unitatilor de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare. 
Art. 126 (1) Inventarierea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea unitatii 
de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, de catre comisia 
de inventariere, numita prin decizia directorului. 
(2) Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea 
unitatii de invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director 
sau, dupa caz, de catre directorul adjunct, la propunerea motivata a 
compartimentelor de specialitate, vizata pentru control financiar preventiv. 
Art. 127 Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant sunt administrate de 
catre consiliul de administratie. 



Art. 128 Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-
materiala a unitatilor de invatamant, pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de 
administratie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
 

 
Capitolul 4  

Biblioteci şcolare/ Centre de documentare şi informare 
 
Art. 129. – 
(1) In unitatile de invatamant se organizeaza si functioneaza biblioteci scolare sau 
centre de documentare si informare, pe baza Regulamentului de organizare si 
functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare, aprobat 
prin ordin al ministrului educatiei nationale. 
(2) Biblioteca scolara se infiinteaza prin decizia directorului unitatii de invatamant in 
baza hotararii consiliului de administratie. Biblioteca scolara se poate reorganiza si 
integra in centrul de documentare si informare, fiind interzisa desfiintarea acesteia. 
(3) Centrele de documentare si informare se pot infiinta si functiona in orice unitate 
de invatamant din invatamantul de stat, particular si confesional. 
(4) Centrele de documentare si informare se infiinteaza prin decizia directorului Casei 
Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, la 
propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant cu avizul 
inspectoratelor scolare. 
(5) Intr-un centru de documentare si informare pot activa, in conditiile legii, atat 
profesorul documentarist, cat si bibliotecarul scolar. 
(6) Bibliotecarul scolar si profesorul documentarist sunt angajati in conditiile 
prevazute de lege si se subordoneaza directorului unitatii de invatamant 
Programul de lucru este intre orele 7.45-15.45 cu pauza de masa de 20 minute de la 
12.00 la 12.20. 
(7) In conformitate cu prevederile legale, in unitatile de invatamant se asigura accesul 
gratuit al elevilor si al cadrelor didactice la Biblioteca scolara Virtuala si la Platforma 
scolara de e-learning infiintata de Ministerul Educatiei Nationale. 
(8) Platforma scolara de e-learning este utilizata de catre unitatile de invatamant, 
pentru a acorda asistenta elevilor in timpul sau in afara programului scolar ori pentru 
cei care, nu pot frecventata temporar scoala, din motive de sanatate. 
(9) Populaţia şcolară are acces nelimitat la colecţiile de documente din fondul 
documentar al bibliotecii şcolare. 
Orice membru al comunităţii şcolare: elevi, cadre didactice, personal, poate utiliza 
colecţiile şi serviciile bibliotecii, dobândind, prin înscriere pe baza carnetului de elev/ 
act de identitate, calitatea de utilizator. 
Consultarea colecţiilor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu. 
 Biblioteca şcolară asigură servicii gratuite de:  

- împrumut la domiciliu (în condiţiile respectării termenului de împrumut şi a 
normelor de utilizare); 

- consultarea, lectura şi studiul individual la sala de lectură; 
- utilizarea calculatoarelor din patrimoniul bibliotecii care au destinaţia de 

puncte de lucru individual sau pe grupe, precum şi acces la Internet şi stocarea 
datelor pe unităţi de memorie externă; 

- îndrumare şi asistenţă în documentare; 
- selecţii bibliografice la cerere şi întocmirea listelor cu noutăţi editoriale 

achiziţionate; 



- acces liber la raft; 
- animaţie culturală. 

Consultarea colecţiilor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu. 
Înscrierea se realizează de către bibliotecar cu prilejul solicitării primului împrumut, 
când se completează ,,Fişa contract de împrumut”, pe baza carnetului de elev/ 
actelor de identitate. Prin semnarea fişei, utilizatorul se obligă să respecte prezentul 
Regulament de ordine interioară şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte 
categorii de documente.  
(10) Utilizatorii specifici, dar şi cei externi pot participa permanent la toate activităţile 
culturale organizate în incinta Bibliotecii şcolare sau prevăzute în Planul de activităţi, 
afişat la Panoul bibliotecii. 
(11) Publicaţiile care constituie fondul de referinţă: dicţionare, atlase, albume, 
enciclopedii, ghiduri, publicaţii periodice, titlurile existente în fondul bibliotecii într-un 
singur exemplar, documentele înregistrate pe suporturi multimedia, nu se 
împrumută la domiciliu. Acelaşi regim îl au şi cărţile de specialitate sau cele cu o 
valoare deosebită (materială sau morală) pentru fondul bibliotecii. Aceste publicaţii se 
consultă şi se studiază numai la sala de lectură. 
Elevii pot împrumuta la domiciliu maximum trei publicaţii deodată, iar cadrele 
didactice şi celelalte categorii de cititori maximum cinci publicaţii. 
(12) Termenul de împrumut la domiciliu este de 15/ 30 de zile cu drept de 
prelungire până la 30/ 45 de zile. Prelungirea se înregistrează în fişa de împrumut 
doar dacă utilizatorul se prezintă cu publicaţia împrumutată la expirarea termenului 
de împrumut de 15/ 30 de zile la bibliotecă şi solicită acest serviciu. În situaţiile în 
care publicaţiile sunt foarte solicitate şi nu există în fondul documentar suficiente 
exemplare, biblioteca îşi rezerva dreptul de a scurta termenul de împrumut, cu 
condiţia ca data restituirii să fie comunicată utilizatorului la împrumutul publicaţiei. 
Depăşirea termenului de împrumut atrage după sine penalităţi: restricţionarea 
împrumutului pentru o perioadă determinată de timp, care diferă în funcţie de 
perioada de întârziere. 
Excepţie de la aceste prevederi fac doar situaţiile în care biblioteca nu are program 
cu publicul (este închisă pentru efectuarea concediului) şi utilizatorul nu poate restitui 
publicaţia împrumutată la termenul stabilit.  
Utilizatorii pot consemna în Caietul zilnic (pus la dispoziţie la Biblioteca Şcolară) 
propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecii şi a achiziţiei de carte. De 
asemenea, pot participa activ la achiziţia de carte. 
(13) Utilizatorii bibliotecii au obligaţia de a păstra liniştea şi curăţenia la sala de 
lectură şi de a adopta un comportament cuviincios. 
(14) În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării publicaţiilor împrumutate sau 
consultate, accidental sau cu bună ştiinţă, cititorul este obligat să acopere prejudiciul 
cauzat bibliotecii. În cazul documentelor uzuale se recuperează de la utilizator un 
exemplar identic cu cel pierdut sau distrus ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau 
se achită valoarea de inventar a documentului/cărţii pierdută sau nerestituită 
actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă 
echivalentă cu de 1 – 5 ori faţă de preţul astfel calculat, în funcţie de valoarea 
culturală, ştiinţifică şi de achiziţie, raritatea documentului în colecţiile bibliotecii sau pe 
piaţa editorială. Calculul valoric al documentelor pierdute, distruse ori deteriorate, 
găsite lipsă la inventar se efectuează în concordanţă cu Precizările evidenţiate în 
Anexa II, în conformitate cu OMEC nr.4626/2005, care reglementează indicii 
preţurilor de consum şi rata inflaţiei şi cu indicii de inflaţie precizaţi de INS.  



Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau orice altă 
formă, utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi reintegrare în circuitul 
bibliotecii a documentelor respective. 
(15) Utilizatorii specifici (elevi, cadre didactice, alte categorii de personal) au obligaţia 
ca în situaţia modificării datelor de înscriere să comunice bibliotecarului acest fapt 
pentru a se opera în fişa – contract de împrumut. De asemenea, în cazul solicitării 
transferului/demisiei din unitatea şcolară, toţi utilizatorii au obligaţia de a restitui toate 
publicaţiile împrumute individual sau pe liste de subinventar (cadrele didactice). 



Titlul VII 
Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar   

 
Capitolul 1 

Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei   
 
Art.130 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt elevii.   
 
Art.131 Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(ROFUIP/2015 - art.107-116).  
 

Capitolul 2 
Statutul beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
Art.132 Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari 
ai educaţiei din LTIGANO.   
 

Secţiunea 1 
Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
Art.133 Drepturile elevilor sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP/2015 - art.118-136). 
Elevii LTIGANO se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Constituţia 
Romaniei, de Legea Învăţământului, de legislaţia privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.   
 

Secţiunea 2 
Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
Art.134 Elevii LTIGANO au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile 
prezentului Regulament şi ale ROFUIP. 
Art.135 Îndatoririle elevilor sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP/2015 - art.137-142).  
 
 

Secţiunea 3 
Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
Art.136 Recompensele primite de către elevii LTIGANO sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(ROFUIP/2015 - art.143-146). 
Art.137  (1) Elevii din LTIGANO, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile 
legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de 
gravitatea acestora.   
 (2) Sancţiunile pentru abaterile disciplinare ale elevilor sunt cele prevăzute de 
ROFUIP art.147- 159. 
Art.138 Sancțiunile ce derivă din nerespectarea îndatoririlor elevilor sunt concretizate 
prin Anexa 2. 
 



Anexa 2 la art.138 Sancţiuni ce derivă din nerespectarea îndatoririlor elevilor  

 

 

Reguli privind respectarea programului scolar al LTIGANO 

1. Calitatea de elev al LTIGANO se exercită prin 
frecventarea tuturor orelor prevăzute în programul zilnic al 
şcolii. 
Încălcarea acestei îndatoriri atrage după sine consemnarea 
în catalog a absenţelor. 
 
Atenţie!  
NU sunt consideraţi excepţii de la regulă elevii navetişti !!! 
 

Sunt considerate abateri de la această regulă: 
a) orice absentare nemotivată a elevului de la orele programului 
zilnic al şcolii 
b) orice absentare nemotivată a clasei de elevi de la orele 
programului zilnic al şcolii 
 
 

Sunt motivate absenţele: 
a) care se încadrează situaţiilor prevăzute în ROFUIP (art. 
113alin.(4)) şi care sunt dovedite cu acte legale şi în  termenul 
legal prevăzut în ROFUIP (113alin.(5)) 
 

b) ce derivă din solicitarea unei instituţii publice (poliţie, tribunal, 
jandarmerie, primărie etc.) sau private a prezenţei obligatorii a 
elevului şi care sunt dovedite cu un document justificativ, în 
termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului 
 

c) ce derivă din pregătirea şi participarea la olimpiade, 
concursuri  - Act de implicare  în activităţi şcolare (conţinând: 
numele elevului/ elevilor, concursul / olimpiada  perioada de 
pregătire şi participare) completat de profesorul coordonator şi 
avizat de director, în max. 7 zile de la reluarea activităţii elevului 
 

 

d) ce derivă din procedurile de implementare a  ROFUI., 
dovedită prin documentul justificativ – Act de  sesizare a 
abaterii /  (conţinând: numele elevului, tipul / tipurile de abateri, 
clasa, dirigintele şi, dacă e cazul , intervalul orar al perioadei de 
identificare a elevului, ce a solicitat prezenţa lui), Act de 
colaborare în aplicarea ROFUI (conţinând: numele elevului 
colaborator, activitatea la care a colaborat, intervalul orar al 
perioadei de  colaborare a elevului) 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  | *Profesorul de la clasă |  *Dirigintele  |   
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii: 
 Profesorul de la clasă verifică prezenţa elevilor  şi pune imediat absenţele în catalog.  
OBS: În situaţia excepţională în care cadrul didactic are mai multe ore de predare la aceeaşi clasă şi preferă în mod 
expres să pună absenţele mai întâi în caietul profesorului, atunci el are obligaţia să treacă aceste absenţe în catalog, în 
ultima oră de curs pe care o are cu clasa respectivă. 
 Profesorul de serviciu: 
1. verifică pe perioada orelor de curs, dacă elevii sunt în sălile de clasă.  
2. verifică elevii ce sunt în spaţiul şcolar şi absentează nemotivat de la oră şi  îl trimite pe aceştia la ora de curs.  

Dacă elevul:  
* refuză să meargă la oră / are o atitudine nerespectuoasă, el intră sub incidenţa regulilor nr 12 / 13. 

i se va face  un Act de sesizare a abaterii pentru elev şi va fi  înmânat dirigintelui, cu explicaţiile de rigoare, pentru a 
putea stabili corect sancţiunea. 
 Dirigintele verifică zilnic situaţia absenţelor din catalog şi solicită elevilor să aducă documentele legale, justificative 
în termenul prevăzut de prezentul regulament şi ROFUIP 
 Profesorul de la clasă verifică periodic situaţia absenţelor din catalog din rubrica disciplinei proprii şi anunţă 
dirigintele asupra unor eventuale abateri ale elevilor, conform ROFUIP 
 

Procedura de motivare a absenţelor ce derivă din solicitarea obligatorie a prezenţei elevului de  către o 
instituţie publică sau privată 
1. Elevul prezintă dirigintelui/profesorului de serviciu situaţia excepţională în care s-a aflat, însoţită de un document 
justificativ, ce confirmă această situaţie excepţională 
2. În cazul în care elevul nu a putut obţine un document justificativ, dirigintele ia legătura cu părintele elevului pentru 
confirmarea situaţiei excepţionale. 
3. După confirmarea situaţiei excepţionale, dirigintele solicită părintelui o cerere de învoire pentru elev; această 
cerere, va fi avizată de director şi va constitui documentul justificativ pentru motivarea absenţelor elevului.  
ATENŢIE! Cererea de învoire din partea părintelui ce conţine motivaţia prezentei proceduri este suplimentară 
numărului de cereri de învoire / zile de învoire  pentru elev  pe care părintele le poate solicita, conform R.O.FU.I.P ( 
art. 113alin.(4)) este de 3 zile pe semestru. 
 

Procedura de motivare a absenţelor ce derivă din pregătirea şi participarea l olimpiade, concursuri şcolare şi 
activităţi şcolare 

1. Profesorul coordonator completează un Act de implicare  în activităţi şcolare pentru elev (conţinând: numele 
elevului/ elevilor, concursul / olimpiada / activitatea extraşcolară, perioada de pregătire şi participare). 
2. Profesorul coordonator dă spre avizare de către director actul de implicare în activităţi şcolare 
3. Profesorul coordonator se asigură că elevul primeşte acest act de implicare în activităţi şcolare în termen de 
maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului 
4. Elevul prezintă dirigintelui actul de implicare în activităţi şcolare în termen de maxim 7 zile de la reluarea 
activităţii sale şcolare, act ce va constitui documentul justificativ pentru motivarea absenţelor. 

  
 
 
 
Nivelul gravităţii 
abaterii şi 
sancţiunile aferente 
a) Sancţiunile ce 
derivă din numărul de 
absenţe nemotivate 
ale elevului sunt 
stabilite de diriginte, 
conform ROFUIP 
(161alin.(1) și 
157alin.(2)) 
 
b) Părăsirea LTIGANO 
de către colectivul de 
elevi, înainte de 
terminarea 
programului, fără 
aprobare din partea 
conducerii liceului, 
aduce cu sine 
următoarea sancţiune: 
absen, consemnat în 
catalog fiecărui elev 
din clasă. 
 



 
Sunt considerate excepţii de 
la această regulă:  
 învoirea clasei de elevi în 
situaţii excepţionale - (acest 
lucru implicând omiterea 
trecerii absenţelor în catalog), 
cu acordul bilateral 
diriginte/profesor de serviciu-
director (în urma acestui acord, 
rezultând un Act de învoire) 

 

Procedura de motivare a absenţelor ce derivă din procedurile de implementare a  ROFUI.  
1. Persoana CARE A SESIZAT ABATEREA  pe perioada analizei / stabilirii /deciderii abaterii  necesită reţinerea elevului care a săvârşit abaterea/ a 
altor elevi colaboratori pentru analiza situaţiei, le eliberează acestora câte un Act de colaborare în aplicarea ROFUI  (conţinând: numele elevului, 
activitatea la care a colaborat, intervalul orar al perioadei de  colaborare a elevului) 

4. Persoana responsabilă înmânează actele de sesizare a abaterii / actele de colaborare în aplicarea ROFUI dirigintelui, în termen de maxim 7 
zile de la reînceperea activităţii şcolare de către elev. 
5. Dirigintele, în baza actului de  sesizare a abaterii (ce are completată rubrica  „intervalul orar al perioadei de identificare a elevului, ce a solicitat 

prezenţa lui”) /actului de colaborare în aplicare ROFUILTIGA motivează absenţele elevului corespunzătoare intervalelor menţionate în aceste acte. 
Excepţii: Actele de sesizare a următoarelor abateri NU SUNT DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: 

- prezenţa în spaţiile complexului şcolar pe perioada orelor de curs, fără a avea o motivaţie întemeiată 
- organizarea/participarea la acţiuni de protest ce perturbă procesul instructiv-educativ 

 

 

 

 



 

Reguli privind asigurarea securitatii şi disciplinei în unitatea scolara 

2. Elevii au obligaţia de a intra  în clase şi a se 
pregăti pentru ora în curs de desfăşurare, 
imediat ce se sună de intrare. 
 
Este considerată abatere de la această regulă, 
întârzierea elevului după ce profesorul a intrat în 
sala de clasă. 
 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
Profesorul de la clasă      
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii(pentru profesorul de la 
clasă) : 
1. Profesorul face prezenţa şi trece absenţele în catalog, imediat ce intră în sala de clasă 
2. Dacă elevul întârzie, profesorul notează în dreptul absenţei elevului un „}”. (Profesorul face 
această notaţie, indiferent de motivaţia pentru care a întârziat elevul.) 
3. Dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă (ex: 
părăsirea sălii de clasă, limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel 
la sancţiunile legate de Regulile 10, 11. 
În acest caz, profesorul de la clasa scrie un Act de sesizare a abaterii  (în care e trecut : 
numele elevului, tipul / tipurile de abateri, clasa, dirigintele şi, dacă este cazul , intervalul orar al 
perioadei de identificare a elevului),  îl înmânează dirigintelui, explicându-i situaţia, pentru ca 
acesta să stabilească sancţiunea corectă.  
4. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
 
 

ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora 
li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, atenţionează profesorul de la clasă cu 
privire la acest aspect 
2. Profesorul de la clasă parcurge paşii procedurii specifice acestuia. 
 
 

 

 
ATENŢIE!!! Dirigintele, înainte de a calcula numărul de 
întârzieri şi de a aplica sancţiunile corespunzătoare, trebuie 
să ia în considerare excepţiile de la regulă şi să le excludă 
atunci când analizează gravitatea abaterii 
 
 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr de 
întârzieri la oră; recidivă 
 

Nivelul 1:  3 întârzieri la oră  
Sancţiune: observaţie individuală  
Nivelul 2: (nivelul 1) + 2 întârzieri la oră 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 2  întârzieri la oră 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei   muncă în 
folosul școlii 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 2 întârzieri la oră 
Sancţiune: mustrare scrisa 1 pct. scăzute la purtare + 
muncă în folosul școlii 
 

 

 

 

 

 



 

Reguli privind asigurarea securitatii şi disciplinei în unitatea scolara 

3. Intrarea şi aducerea persoanelor 
străine în spaţiul LTIGANO, pe 
parcursul programului şcolar se 
face în  baza legitimării cu un act de  
identitate, însoţită de un motiv 
obiectiv, în concordanţă cu 
obiectivele şi principiile promovate 
de şcoală 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: Intrarea oricărei 
persoane străine ce nu se legitimează 
cu nici un act de identitate şi/sau care 
are un motiv subiectiv, ce încalcă 
obiectivele şi principiile promovate de 
şcoală 
 
Sunt considerate excepţii de la 
această regulă: 
Reprezentanţi oficiali ai diferitelor 
instituţii publice şi private (ISJ, MEC, 
Primărie, televiziune, ONG-uri) care 
şi-au anunţat din timp intenţia de a 
vizita şcoala 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Portarul    |   *Profesorul de serviciu |   
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii de către 
persoana vizitatoare (pentru personalul şcolii) 
 
1. Persoanele responsabile cu securitatea intrării în școală –poarta şcolii (portar, 
profesor de serviciu) solicită persoanei vizitatoare actul de identitate şi motivaţia 
pentru care solicită intrarea în școală.  
OBS: Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice, a celor turbulente, a celor care posedă arme sau obiecte suspecte, precum 
şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. 
2. În registrul de evidenţă al vizitelor de la poarta LTIGANO va fi trecut  numele, seria 
actului de identitate, motivaţia vizitei, şi intervalul orar pentru vizită şi i se eliberează 
un ecuson de  vizitator . 
3.  Persoana vizitatoare, are obligaţia de a purta la vedere ecusonul, pe întreg 
intervalul de timp petrecut în incinta LTIGANO. 
4. La ieşirea din incinta LTIGANO, portarul solicită returnarea ecusonului  de  
vizitator. 
5.  În cazul în care portarul / profesorii de serviciu  sesizează o  persoană străină 
suspectă în școală, solicită acestuia datele şi explicaţii pentru prezenţa sa în 
LTIGANO.  
6. În cazul în care vizitatorii nu au respectat procedura de intrare (au intrat pe poarta 
principală fără să se legitimeze/ au intrat prin alte zone nepermise – sărirea gardurilor 
LTIGANO erc.)  sau motivul declarat al vizitei în școală, una din persoanele 
responsabile ( portar / profesor de serviciu) anunţă direcţiunea şi jandarmeria / poliţia 
de proximitate cu privire la acest comportament. 
7. Persoana care a sesizat  vizita nepermisă / turbulentă a persoanei străine, identifică 
elevul ce a fost vizitat  îi completează acestuia un Act de sesizare a abaterii 
(conţinând: numele elevului, tipul / tipurile de abateri, clasa, dirigintele şi, dacă e cazul , 

intervalul orar al perioadei de identificare a elevului, ce a solicitat prezenţa lui), îl 
înmânează dirigintelui, explicându-i situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea 

corectă.  

8. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
9. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 3 în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  
pentru a li se motiva absenţele. 
    

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru persoana vizitatoare ce a 
incalcat ROFUILTIGA: 
 

Directorul poate decide ca persoanei vizitatoare ce a încălcat 
ROFUILTIGA  să i se restricţionez (pe o perioadă determinată / 
nedeterminată – în funcţie de gravitatea abaterii ) intrarea în spaţiul şcolii. 
De asemenea, ea poate intra sub incidenţa codului civil/ penal, aplicate 
de organele în drept,. 
 
Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elevului ce a fost  vizitat  
Abaterea săvârşită de elevul ce a fost vizitat, este poziţionată pe niveluri  de 
persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a 
sancţiunii. 
ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi 
acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII 
ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane responsabile ce propun 
sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - aducerea intenţionată 
(instigare, complicitate) a persoanei străine în şcoală de către elev; - 
gravitatea consecinţelor derivate din intrarea persoanei străine în şcoală; 
recidivă 
ATENŢIE!!! Înainte de a stabili gravitatea abaterii pentru elev, trebuie 
analizată foarte serios intenţia elevului de aducere a persoanei străine în 
şcoală, pentru a şti dacă acţiunea persoanei străine coincide cu intenţia 
elevului.  
Dacă acţiunea persoanei străine şi a elevului nu coincid, atunci 
poziţionarea abaterii pentru elev va fi stabilită de persoanele 
responsabile, pe una în niveluri , în urma unei analize extrem de serioase 
a  intenţiei elevului şi a cazului. 
Dacă acţiunea persoanei străine şi a elevului coincid, atunci se respectă 
poziţionarea abaterii pe niveluri le explicitate mai jos.  
 

Nivelul 1: Persoana străină intră fără actul de vizită în şcoală; persoana 
străină intră în şcoală cu acordul prealabil al elevului vizitat, dar nu aduce 
vre-un un prejudiciu ( fizic, psihic, material, financiar) pe perioada vizitei 
Sancţiune: Observaţie individuală +muncă în folosul școlii 
Nivelul 2:  
(nivelul 1) +  Persoana străină intră fără actul de vizită în şcoală; persoana 
străină intră în şcoală cu acordul prealabil al elevului vizitat, dar nu aduce 
vre-un un prejudiciu ( fizic, psihic, material, financiar) pe perioada vizitei 
Sancţiune: Mustrare verbală în faţa clasei 1 pct scăzut la purtare 
+muncă în folosul școlii 

 

 

 



Reguli privind asigurarea securitatii şi disciplinei în unitatea scolara 

 Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează: o persoană ce refuză să respecte procedura de intrare în 
LTIGANO / o  persoană străină suspectă în școală , anunţă una din persoanele: 
profesorul de serviciu / portar 
2. Persoana anunţată de elev parcurge procedura pentru personalul şcolii, de la pasul 
3. 
 
Persoana responsabilă cu sesizarea excepţiei de la regulă: 
*Elevul  |   *personalul şcolii 

Procedura de sesizare  a excepţiei de la regulă 
1. Persoana ce aşteaptă vizita oficială a reprezentanţilor unor instituţii publice / private 
( director, profesor etc.) dă toate detaliile din timp persoanelor responsabile (elev de 
serviciu, profesor de serviciu, portar) cu privire la această vizită. 
 

ATENTIE!   Vizita reprezentanţilor presei  şi TV e acceptată doar după  reconfirmarea 
în ziua respectivă a necesităţii prezenţei lor de către directorul şcolii 

Nivelul 3: 
a) (nivelul 2) + Persoana străină intră fără actul de vizită în şcoală; 
persoana străină intră în şcoală cu acordul prealabil al elevului vizitat, dar 
nu aduce vre-un un prejudiciu ( fizic, psihic, material, financiar) pe 
perioada vizitei 
b) Persoana străină intră cu/ fără actul de vizită în şcoală, cu acordul 
direct/ indirect al elevului vizitat (instigare directă/ indirectă, complicitate) şi 
interacţionează neadecvat cu celelalte persoane prin: atitudine 
nerespectuoasă, jigniri, ameninţări, hărţuiri etc.  
Sancţiune: Mustrare scrisă minim 2 puncte, în funcţie de gravitatea 
consecinţelor. 
Nivelul 4: 
a) (nivelul 3) + încă 1 recidivă de la nivelul 3 (a/b) 

b) Persoana străină intră cu/ fără actul de vizită în şcoală, cu acordul 
direct/ indirect al elevului vizitat (instigare directă/ indirectă, complicitate) şi 
care: 
interacţionează neadecvat cu celelalte persoane, interacţiune 
însoţită de agresiune  fizică şi psihică  
deteriorează/distruge/fură bunuri/ bani/ documente şcolare 
înregistrează audio-video fără acordul şcolii/persoanei 
are un comportament  indecent ce afectează imaginea şcolii şi 
persoanele din jur 
introduce/utilizează/ distribuie obiecte/substanţe ce afectează 
integritatea, sănătatea fizică şi psihică a celor din jur 
difuzează materiale ce afectează imaginea şcolii şi persoanele din 
jur 
practică activităţi ilegale (joc de noroc etc.) 
perturbă grav procesul instructiv-educativ 
ARE  ALTE COMPORTAMENTE CE AFCTEAZĂ GRAV 
SECURITATEA ŞI INTEGRITATEA PERSOANELOR DIN JUR ŞI A 
INSTITUŢIEI 

Sancţiune: Eliminare de la cursuri pentru 3- 5 zile  scăderea notei la 
purtare cu minim 3 puncte, în funcţie de gravitatea  faptei 
Nivelul 5:  
a) (nivelul 4) + încă 1 recidivă de la nivelul 4 (a/b) 
b) Persoana străină intră cu/ fără actul de vizită în şcoală, cu acordul 
direct/ indirect al elevului vizitat (instigare directă/ indirectă, complicitate) şi 
care săvârşeşte acte ilegale, dovedite de organele competente (agresiune 
fizică şi psihică, furturi, distribuire de droguri etc. dovedite prin documente 
ale organelor în drept) 
Sancţiune: mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare  

 

 

 

 



 
4. Elevii au 
permisiunea de a 
intra sau părăsi 
spaţiul LTIGANO 
doar pe poarta 
principală a 
complexului şcolar 
 
Este considerată: 
abatere de la această 
regulă: intrarea sau 
părăsirea de către 
elevi a spaţiului 
LTIGANO prin alte 
zone decât poarta 
principală a LTIGANO 
(ex: escaladarea 
gardurilor LTIGANO) 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Portarul     |     *Profesorul de serviciu  |   Personalul şcolii   
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii): 
1. Persoana responsabilă care sesizează că un elev este pe cale de a săvârşi abaterea, îi 
explică acestuia regula de a părăsi / intra școală doar pe poarta LTIGANO. 
2. În cazul în care elevul în ciuda explicaţiilor oferite, doreşte părăsirea complexului şcolar prin 
zone nepermise, i se solicită datele de identificare. 
3. În cazul în care elevul nu are / nu prezintă nici un act de identificare, el va fi identificat în mod 
obligatoriu în baza de date a LTIGANO (existentă la secretariat) şi intră sub incidenţa a 2 
abateri:  

1. părăsirea prin locuri nepermise a complexului şcolar (prezenta regulă) 
      2. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv etc.) , atunci se poate face apel şi la 
sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
3. Profesorul de serviciu completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / 
tipurile de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele), distribuie diriginţilor actele de abateri şi le 
explică situaţia, pentru ca ei să stabilească sancţiunea corectă.  
4. Diriginţii anunţă elevii cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
5. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul comisiei 
de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora 
li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele 
responsabile (profesorul de serviciu / portarul) 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din 
procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se 
stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de 
aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri :  - nr de ieşiri nepermise din şcoală; - nr de 
încălcări ale procedurii; - recidivă 
 

Nivelul 1: 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  
Sancţiune: observaţie individuală +muncă în folosul școlii 
Nivelul 2:  
(nivelul 1) + 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei 1 pct scăzut la purtare 
Nivelul 3: 
(nivelul 2) + 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct scăzute la purtare 
Nivelul 4:  
(nivelul 3) + 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct scăzute la purtare.  
Nivelul 5: 
(nivelul 4) + 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
(nivelul 5) + 1 intrare/ ieşire prin alte zone decât poarta principală a şcolii  

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul 
conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Elevii au permisiunea 
de a intra pe parcursul 
programului şcolar în 
corpul Principal al 
LTIGANO pe uşa laterală 
a clădirii 

Este considerată abatere 
de la această regulă: 
intrarea elevilor pe 
parcursul programului 
şcolar în corpul Principal al 
LTIGANO, pe uşa 
principală (în pauză sau în 
orele de curs) 
 

Este considerată excepţie 
de la această regulă: 
intrarea elevilor pe uşa 
principală a corpului 
Principal al LTIGANO, în 
prezenţa unei persoane 
angajate a LTIGANO, 
Această permisiune a  
intrării  elevilor trebuie să 
aibă la bază  o motivaţie 
profesională (ex: implicarea 
lor într-o activitate şcolară) 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu   |  *Personalul angajat al şcolii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul şcolii) 
1. Persoana responsabilă care sesizează că un elev este pe cale de a săvârşi abaterea, îi explică acestuia regula de 
a intra în corpul Principal al  LTIGANO, pe uşa laterală a clădirii.  
2. În cazul în care un elevul intră pe uşa principală a clădirii, i se solicită acestuia datele de identificare (nume, clasă, 
diriginte).  
3. Dacă există dubii cu privire la corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau 
C.I. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară.  Se  menţionează acest 
lucru în actul de sesizare a abaterii. 
4. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă (limbaj vulgar, 
comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează 
acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
5. Persoana responsabilă scrie un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru ca 
acesta să stabilească sancţiunea corectă. 
6. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
7. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4 în sus, anunţă responsabilul comisiei de disciplină / 
directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora li se vor elibera acte 
de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă profesorul de serviciu 
2. Profesorul de serviciu parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 
 
Persoana responsabilă cu sesizarea excepţiei de la regulă: 
*Persoana angajată a  LTIGANO ce însoţeşte elevul 
 

Procedura de sesizare  a excepţiei de la regulă 
1. Persoana angajată a LTIGANO ce însoţeşte elevul sesizează profesorul de serviciu cu privire la necesitatea 
profesională a intrării elevului pe uşa principală a corpului Principal.  
2. Profesorul de serviciu, în baza acestei sesizări permite elevului să intre pe uşa principală a corpului 
Principal. 
 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a 
sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr de intrari 
nepermise pe uşa principală a corpului Principal ; - recidivă 
 

Nivelul 1: 3 intrări nepermise pe uşa principală a corpului Principal 
Sancţiune: observaţie individuală +muncă în folosul școlii 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 2 intrări nepermise pe uşa principală a corpului 
Principal 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct scăzut la purtare 
Nivelul 3: (nivelul 2)+ 2 intrări nepermise pe uşa principală a corpului 
Principal 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct scăzut  la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 2 intrări nepermise pe uşa principală a corpului 
Principal 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile  3 pct scăzut la 
purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 intrare nepermisă pe uşa principală a corpului Principal 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală 
 nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
 (nivelul 5)+ 1 intrare nepermisă pe uşa principală a corpului Principal 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, 
cu acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
6. Elevii au permisiunea de a 
se deplasa pe parcursul 
programului şcolar în corpul 
Principal al LTIGANO pe 
scările destinate elevilor. 
 
Este  considerată abatere de la 
această regulă: deplasarea 
elevilor pe scara destinată 
profesorilor. 
 
Este considerată excepţie de la 
această regulă: deplasarea  
elevilor pe scara destinată 
profesorilor, în prezenţa unei 
persoane angajate a LTIGANO, 
Această permisiune a  deplasării  
elevilor trebuie să aibă la bază  o 
motivaţie profesională (ex: 
implicarea lor într-o activitate 
şcolară) 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu   |   *Personalul angajat al şcolii 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abateri (pentru personalul şcolii)i: 
1.Persoana responsabilă care sesizează că un elev este pe cale de a săvârşi abaterea, îi explică 
acestuia regula de a se deplasa în corpul Principal al LTIGANO pe scările destinate elevilor.  
2. În cazul în care un elev, în ciuda explicaţiilor oferite, se deplasează pe scările destinate profesorilor, i 
se solicită acestuia datele de identificare (nume, clasă, diriginte).  
3. Dacă există dubii cu privire la corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului 
de elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  
suplimentară   Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
4. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă (limbaj 
vulgar, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. 
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
5. Persoana responsabilă scrie un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui şi îi explică 
situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 
6. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
7. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus anunţă responsabilul comisiei de 
disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora li se 
vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă profesorul de serviciu 
2. Profesorul de serviciu parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 
 
Persoana responsabilă cu sesizarea excepţiei de la regulă: 
*Persoana angajată a  LTIGANO ce însoţeşte elevul 
 

Procedura de sesizare  a excepţiei de la regulă 
1. Persoana angajată a LTIGANO ce însoţeşte elevul sesizează profesorul de serviciu cu privire la 
necesitatea profesională a deplasării elevului pe scara destinată profesorilor.  
2. Profesorul de serviciu, în baza acestei sesizări permite elevului să se deplaseze pe scara 
destinată profesorilor. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : -nr de deplasări 
nepermise pe scara profesorilor; - recidivă 
Nivelul 1: 3 deplasări nepermise pe scara profesorilor 
Sancţiune: observaţie individuală +muncă în folosul școlii 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 2 deplasări nepermise pe scara profesorilor 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct scăzut la purtare 
Nivelul 3: (nivelul 2)+ 2 deplasări nepermise pe scara profesorilor 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct scăzut  la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 2 deplasări nepermise pe scara elevilor 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 deplasare nepermisă pe scara profesorilor 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
 (nivelul 5)+ 1 deplasare nepermisă pe scara profesorilor 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Elevii trebuie să adopte o ţinuta IGA şi un 
comportament decent  în şcoală. 
 Prin „ţinuta IGA” înţelegem : 

- vesta cu emblema școlii 
- sacou cu emblema școlii 

Se interzice purtarea de:  
- fuste mini  
- pantaloni scurţi / bermude 
- pantaloni cu talia prea joasă 
- bluze cu decolteu exagerat 
- bluze scurte, deasupra taliei 
- îmbrăcăminte care să permită expunerea 
lenjeriei intime etc. 

- alte ţinute ce pot fi încadrate ca 
provocatoare, indecente, inadecvate şcolii 

 
Este considerată abatere de la această regulă: 
purtarea oricăreia din ţinutele de mai sus  
 

Prin „comportament decent” înţelegem:  
a) interzicerea gesturilor intime – îmbrăţişări 
cu caracter intim, săruturi etc. în spaţiile 
complexului şcolar 
b) ) interzicerea gesturilor obscene 
c) interzicerea actelor intime (sex) în spaţiile 
complexului şcolar 
 

Este considerată abatere de la această regulă: 
a) adoptarea de gesturi intime în spaţiile 
complexului şcolar 
b) orice tip de act sexual în spaţiile complexului 
şcolar 
 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind adoptarea unei ţinute şi a unui comportament decent în 
şcoala şi ii menţionează ce anume din îmbrăcămintea / comportamentul sau încalcă 
ROFUILTIGA. 
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. 
Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară   
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
3. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel 
şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
4. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui şi îi 
explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea  
5. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
6. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se 
motiva absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - tipul de abatere (ţinută, 
gest sau acţiune); număr de abateri; recidivă 
Nivelul 1:  1 sesizare de ţinută / gesturi intime /obscene 
Sancţiune: observaţie individuală pentru fiecare element de ținută lipsă 
Nivelul 2: (nivelul 1) +  1 sesizare de ţinută /gesturi intime / obscene 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare  
muncă în folosul școlii- 
Nivelul 3: (nivelul 2) + 1 sesizare de ţinută / gesturi intime/ obscene 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare + muncă în 
folosul școlii 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 sesizare de ţinută / gesturi intime /obscene 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare+muncă în folosul școlii 
Nivelul 5: 
sesizare de act sexual în şcoală 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 2 la purtare  

 Prin muncă în folsul școlii se înțelege 
- curățenie în spațiile școlare (sală de clasă, cabinet, 

laborator, sală de sport) 
- activități de igienizare în curtea școlii 
- ajutor oferit administratorului și personalului auxiliar în 

realizarea muncii acestora 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Elevii trebuie să adopte un comportament 
civilizat  pe perioada pauzelor din programul 
şcolar. 
 
Prin „comportament civilizat” înţelegem 
interzicerea în pauze a :  
- utilizării unui limbaj vulgar, ce constituie 
sursă de disconfort pentru cei din jur (dacă 
limbajul vulgar atentează la integritatea unei 
anumite persoane, intră sub incidenţa regulii 10) 
- alergatului pe holuri / în clasă 
- trântirii uşilor de la clasă 
- ridicării tonalităţii vocii (ţipete) 
- staţionării în faţa cancelariei, în faţa 
cabinetelor, a claselor, a laboratoarelor, 
încurcând astfel circulaţia 
- rezemării pe caloriferele şcolii 
- deschiderii geamurilor holurilor 
- oricărui alt tip de comportament (decât cele 
menţionate) ce constituie sursă de disconfort 
pentru cei din jur 
 

 
Este considerată abatere de la această regulă: 
adoptarea oricărui comportament de mai sus. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind adoptarea unui comportament civilizat în pauze şi ii 
menţionează ce anume din comportamentul său încalcă ROFUILTIGA. 
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. 
Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară 
.  Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
3. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel 
şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
4. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui , îi 
explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea  
5. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
6. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii.  

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : 
 - nr de comportamente necivilizate; - recidivă 
Nivelul 1:  3 sesizări de comportament necivilizat 
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) +  2 sesizări de comportament necivilizat 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: (nivelul 2) + 2 sesizări de comp. necivilizat 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 2 sesizări de comp. necivilizat 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 sesizare de comp. necivilizat 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
 (nivelul 5)+ 1 sesizare de comp. necivilizat 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Elevii  trebuie să dezvolte pe 
perioada programului şcolar (in 
pauze sau oră) cu colegii şi 
personalul şcolii relaţii pozitive, 
bazate pe  respectarea 
drepturilor celuilalt 
  
Sunt considerate abateri de la 
această regulă:   
a) atitudini nerespectuoase faţă de 
elevi sau personalul instituţiei  
Sunt considerate nerespectuoase 
acele atitudini ce conţin: limbaj 
vulgar / acţiuni, gesturi, remarci, 
adresări (pe criterii de sex,  
caracteristici fizice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasială, 
etnică, religioasă, opţiune politică, 
statut social / profesional, situaţie 
familială etc.) şi care aduc 
prejudicii (medii / mari) 
persoanei afectate 
 
b) elaborarea, promovarea, 
difuzarea în unitate de  materiale 
jignitoare la adresa uneia sau mai 
multor persoane ) 
 
c) acţiuni premeditate de 
discriminare, denigrare a elevilor şi 
a personalului angajat al şcolii 
 
ATENŢIE! Această regulă se 
extinde şi în afara programului 
şcolar dacă gravitatea abaterii 
este de nivelul 2 / 3. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al 
şcolii 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a 
abaterii (pentru personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, 
parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind adoptarea de relaţii pozitive, 
bazate pe respectarea drepturilor celuilalt şi ii menţionează ce 
anume din comportamentul său încalcă această regulă 
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu 
privire la corectitudinea datelor de identificare, se solicita 
vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia 
din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară 
.  Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
3.Dacă elevul elaborează, promovează sau difuzează materiale 
ce aduc prejudicii psihice, personale, sociale / profesionale celor 
din jur, acestea sunt confiscate, împreună cu instrumentele 
utilizate pentru susţinerea acestor acţiuni (ex: telefon mobil, 
aparat de fotografiat, cameră video, reportofon etc). În cazul  în 
care elevul nu dă materialele/instrumentele, va fi considerată 
circumstanţă agravantă în stabilirea sancţiunii şi de aceea, va fi 
menţionat acest aspect în actul de sesizare a abaterii. 
4. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / 
tipurile de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul 
orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui (împreună cu 
materialul / instrumentul confiscat – dacă a fost cazul) , îi explică 
situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea  
5. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de 
sesizare a abaterii 
6. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 2 în 
sus, anunţă responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost 
implicaţi elevi colaboratori, acestora li se vor elibera acte de 
colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a 
abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă 
una din persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul 
/ responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru 
personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte 
o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : 
*tipul de acţiune ce încalcă principiul respectului şi înţelegerii între persoane :  
 atitudine nerespectuoasă ce afectează o anumită persoană 
 promovare şi difuzare de materiale jignitoare la adresa unei persoane 
 acţiuni premeditate de denigrare a unei anumite persoane 

*gravitatea prejudiciilor aduse de acţiuni persoanelor afectate : mici/ medii /mari 
*recidivă 
 

Nivel 1 :  
a) 1 sesizare de atitudini nerespectuoase la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu prejudicii 
medii din punct de vedere psihic, personal, social / profesional etc. 
b) 1 sesizare de elaborare / promovare/ difuzare în unitate de materiale jignitoare la adresa uneia 
sau mai multor persoane din instituţia şcolară, cu prejudicii mici din punct de vedere psihic, familil, 
social / profesional 
Sancţiune:  mustrare scrisă minim 1 pct scăzut la purtare 
Nivel 2 :  
a) (nivelul 1)+ 1 sesizare de atitudini nerespectuoase la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu 
prejudicii medii din punct de vedere psihic, social / profesional etc. 
b) prima sesizare de atitudini nerespectuoase la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu 
prejudicii mari din punct de vedere psihic, social / profesional etc. 
c) prima sesizare de elaborare / promovare / difuzare în unitate de materiale jignitoare la adresa 
uneia sau mai multor persoane din instituţia şcolară, cu prejudicii medii din punct de vedere psihic,  
familial, social / profesional etc. 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile  minim 2 pct scăzute la purtare 
Nivel 3 :  
a) (nivelul 2)+ 1 sesizare de atitudini nerespectuoase la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu 
prejudicii mici / medii  / mari din punct de vedere psihic, social / profesional etc. 
b) (nivelul 2)+ 1 sesizare de elaborare / promovare / difuzare în unitate de materiale jignitoare la 
adresa uneia sau mai multor persoane din instituţia şcolară, cu prejudicii mici/ medii din punct de 
vedere psihic, familial, social / profesional etc. 
c) prima sesizare de elaborare / promovare / difuzare în unitate de materiale jignitoare ce atentează 
în mod clar la viaţa privată sau publică a unui elev / personal al şcolii, cu prejudicii mari din punct de 
vedere psihic, familial, social / profesional etc. 
d)  prima acţiune premeditată de denigrare, discriminare ce vizează elevi / persoane angajate ale 
LTIGANO / liceul în sine,  cu prejudicii  mari din punct de vedere psihic, familial, social / profesional 
etc. 
Sancţiune: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi instituţie de învăţământ nota 2 la 
purtare 

 
 



10. Elevilor le este interzisă 
implicarea în acţiuni de :  
- intimidare / hărţuire / şantaj  
de orice natură (ameninţarea cu 
bătaia, gesturi  şi comportamente 
ce atentează la securitatea 
fizică, sexuală, psihică a 
persoanei etc.) în timpul 
programului şcolar (pauză şi 
ore) 
 

- manifestare a agresivităţii 
fizice şi sexuale (indiferent de 
forma în care se manifestă )   
faţă de colegi şi  personalul 
şcolii, în timpul programului 
şcolar (pauză şi ore) 
 
 Sunt considerate abateri de la 
această regulă:   
a) acţiunile de intimidare / 
hărţuire/şantaj (ameninţarea cu 
bătaia, gesturi  şi comportamente 
ce atentează la securitatea 
fizică, sexuală şi psihică a 
persoanei, utilizarea grupurilor 
organizate de tip „bandă” sau 
„gaşcă” etc,) faţă de colegi 
personalul şcolii, desfăşurate 
atât în timpul, cât şi în afara 
procesului de învăţământ 
 
b) manifestarea agresivităţii 
fizice/ sexuale faţă de colegi 
personalul şcolii, desfăşurate 
atât în timpul, cât şi în afara 
procesului de învăţământ 
 
ATENŢIE! Această regulă se 
extinde şi în afara programului 
şcolar dacă gravitatea abaterii 
este de nivelul 2 / 3. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, parcurge 
următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind interzicerea implicării în acţiuni de 
intimidare, hărţuire, agresiune, şi care atentează la integritatea fizică, 
sexuală, psihică, socială, profesională etc. a celor din jur 
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la 
corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de 
elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  
constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
3.Dacă elevul elaborează, promovează sau difuzează materiale  ce aduc 
prejudicii psihice, personale, sociale / profesionale celor din jur, acestea sunt 
confiscate, împreună cu instrumentele utilizate pentru susţinerea acestor 
acţiuni (ex: telefon mobil, aparat de fotografiat, cameră video, reportofon etc).  
4. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o 
atitudine nerespectuoasă (refuzul de a da materialele / instrumentele – 
dacă este cazul, limbaj vulgar, comportament agresiv etc.), atunci se poate 
face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest 
lucru în actul de sesizare a abaterii. 
5. În cazul în care comportamentul elevului intră sub incidenţa codului penal 
(comportament violent, agresiune sexuală, intimidare /şantaj în vederea 
obţinerii de foloase etc.), anunţă autorităţile publice în drept (jandarmeria, 
poliţia) . 
6. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de 
abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de 
identificare), îl dă dirigintelui (împreună cu materialul / instrumentul confiscat 
– dacă a fost cazul),  şi îi explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească 
sancţiunea corectă 
7. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
8. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 2  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din 
persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul 
comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul 
şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte 
o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - tipul acţiunii ce pune în pericol integritatea celor din 
jur (acţiuni de intimidare, hărţuire, agresiune, şantaj ); - prejudiciile aduse de aceste acţiuni; - recidivă 
Nivel 1 :  
prima sesizare de acţiune de intimidare / hărţuire / şantaj (de orice natură) la adresa elevilor sau 
personalului instituţiei, cu prejudicii minime din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / 
profesional 
Sancţiune:  mustrare verbală în faţa clasei minim 1 pct scăzut la purtare 
Nivel 2 :  
a) (nivelul 1)+ 1 sesizare de acţiune de intimidare / hărţuire / şantaj (de orice natură) la adresa 
elevilor sau personalului instituţiei, cu prejudicii minime din punct de vedere fizic, psihic, personal, 
social / profesional 
b) prima sesizare de agresiune fizică la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu prejudicii 
minime din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / profesional 
Sancţiune:  mustrare scrisă  minim 2 pct scăzut la purtare 
Nivel 3 :  
a) (nivelul 2)+ 1 sesizare de acţiune de intimidare/ hărţuire/ şantaj (de orice natură)  la adresa elevilor 
sau personalului instituţiei, cu prejudicii minime din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / 
profesional 
b) (nivelul 2)+ 1 sesizare de agresiune fizică la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu 
prejudicii minime din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / profesional 
c) prima sesizare de acţiune de intimidare/ hărţuire/ şantaj (de orice natură)  la adresa elevilor sau 
personalului instituţiei, cu prejudicii medii din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / 
profesional 
d) prima sesizare de agresiune fizică/ sexuală la adresa elevilor sau personalului instituţiei, cu 
prejudicii medii din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / profesional 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3-5 zile  minim 3 pct scăzute la purtare 
Nivel 4 :  
a) (nivelul 3)+ 1 sesizare de acţiune de intimidare/ hărţuire/ şantaj (de orice natură)  la adresa elevilor 
sau personalului instituţiei 
b) (nivelul 3)+ 1 sesizare de agresiune fizică/sexuală la adresa elevilor sau personalului instituţiei 
c) prima sesizare de acţiune de intimidare / hărţuire /şantaj (de orice natură) la adresa elevilor sau 
personalului instituţiei, cu prejudicii mari din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / 
profesional, dovedită în urma unei anchete ale organelor în drept /  la nivelul şcolii 
d) prima sesizare de agresiune fizică /sexuală / psihică la adresa elevilor sau personalului instituţiei, 
cu prejudicii mari din punct de vedere fizic, psihic, personal, social / profesional, dovedită în urma 
unor cercetări ale organelor în drept / la nivelul şcolii   
Sancţiune: exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi instituţie de învăţământ  Nota 2 la 
purtare  

 

 

 



 

11. E interzisă  introducerea  în 
şcoală a oricărui  material / 
obiect ce constituie sursă de 
incendiu sau care pune în 
pericol integritatea fizică şi 
psihică a persoanelor din jur 
(arme albe, petarde, arme de 
foc, muniţie,spray-uri etc.) 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: introducerea 
oricărui material / obiect ce  pune 
în pericol integritatea fizică şi 
psihică a persoanelor din jur 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, parcurge 
următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind interzicerea introducerii acestor 
materiale / obiecte în şcoală  
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire 
la corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea 
carnetului de elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de 
identificare  constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest 
lucru în actul de sesizare a abaterii. 
3. Confiscă materialul /obiectul ce pune în pericol pe cei din jur 
4. Anunţă autorităţile în drept (jandarmeria, poliţia) . 
5. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o 
atitudine nerespectuoasă ( ex: refuzul de a da materialul / obiectul, 
limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel 
şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru 
în actul de sesizare a abaterii. 
6. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de 
abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de 
identificare), îl dă dirigintelui (împreună cu materialul / obiectul confiscat 
– dacă a fost cazul) , şi îi explică situaţia, pentru ca acesta să 
stabilească sancţiunea corectă 
7. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a 
abaterii 
8. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 2  în sus, 
anunţă responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi 
elevi colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în 
aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din 
persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul 
comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru 
personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte o 
sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - tipul obiectului introdus (arme albe, petarde, armelor de 
foc, muniţie etc.); -  nivelul prejudiciilor (mici / medii / mari) aduse de utilizarea lui; - recidivă 
Nivelul 1:   
a) 1-2 introduceri ale unui material / obiect cu risc, fără a fi utilizat şi fără a aduce prejudicii fizice, psihice, 
morale, materiale celor din jur 
Sancţiune:  mustrare verbală în faţa clasei  minim 1 pct scăzut la purtare, în funcţie de gradul de 
periculozitate ale materialului /obiectului 
Nivelul 2 :  
a) (nivelul 1) + 1 introducere a unui material / obiect cu risc, fără a fi utilizat şi fără a aduce prejudicii fizice, 
psihice, morale, materiale celor din jur 
b) prima introducere şi utilizare a unui material / obiect cu risc, aducând prejudicii minime (fizice, psihice, 
morale materiale celor din jur) 
Sancţiune: mustrare scrisă minim 2 pct scăzut la purtare 
Nivelul 3 :   
a) (nivelul 2) + 1 introducere a unui material / obiect cu risc, fără a fi utilizat şi fără a aduce prejudicii fizice, 
psihice, morale, materiale celor din jur 
b) (nivelul 2) + 1 introducere şi utilizare a unui material / obiect cu risc, aducând prejudicii minime (fizice, 
psihice, morale materiale celor din jur) 
c) prima introducere şi utilizare a unui material / obiect cu risc, aducând prejudicii fizice, psihice, morale, 
materiale celor din jur, prejudicii medii (fizice, psihice, morale materiale celor din jur) 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile  minim 3  pct scăzut la purtare 
Nivelul 3 :   
a) (nivelul 2)+1 introducere a unui material/obiect cu risc, indiferent dacă a fost / nu utilizat 
b) prima introducere şi utilizare a unui material / obiect cu risc, aducând prejudicii mari fizice, psihice, 
morale, materiale celor din jur, prejudicii ce sunt dovedite în urma unor cercetări a organelor în drept / la 
nivelul şcolii 
Sancţiune: nota 2 la purtare exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 

 

 

 

 

 

 



 
12. Este interzisă  practicarea 
jocurilor de noroc în școală, pe 
perioada programului zilnic 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: practicarea 
oricărui joc de noroc pe perioada 
programului şcolar 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de un elev, parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind interzicerea practicării jocurilor de noroc în şcoală  
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea datelor 
de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din 
aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în 
actul de sesizare a abaterii. 
3. Confiscă obiectele folosite pentru jocul de noroc ( zaruri, cărţi etc.)  
4. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (ex: refuzul de a da obiectele folosite pentru jocul de noroc / limbaj nepotrivit, 
comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11.  
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
5. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui (împreună 
cu obiectul confiscat – dacă a fost cazul) , şi îi explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească 
sancţiunea corectă 
6. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
7. . Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora 
li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează că un alt  elev a săvârşit, anunţă una din persoanele: dirigintele / 
profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile 
din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia 
i se stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este 
stabilită de aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a 
săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : nr de sesizări ale practicării jocrilor de 
noroc; - recidivă 
Nivelul 1: 2 sesizări ale practicării unui joc de noroc 
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: ( nivelul 1)+ 1 sesizare a practicării unui joc de noroc 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2)+ 1 sesizare a practicării unui joc de noroc 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: ( nivelul 3)+ 1 sesizare a practicării  unui joc de noroc 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile 3 pct. scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 sesizare de comp. necivilizat 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  nota 3 la 
purtare  
Nivelul 6: 
 (nivelul 5)+ 1 sesizare de comp. necivilizat 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul 
conducerii unităţii primitoare  nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13. Este  interzis fumatul 
în spaţiile școală, în 
timpul programului 
şcolar 
 
Este considerată abatere 
de la această regulă: 
fumatul în orice spaţiu 
aparţinând LTIGANO, în 
timpul programului şcolar 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea, parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind interzicerea fumatului în şcoală  
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. Neprezentarea 
uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează 
acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
3. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi 
la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
4. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, locul în care a fost găsit fumând, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de  
identificare), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească 
sancţiunea corectă 
5. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
6. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se 
motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus.  

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din 
procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se 
stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de 
aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 

Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri :  - locul în care a fost găsit fumând elevul; - 

numărul de abateri; - recidivă 
Nivelul 1: a) 1 sesizare de consum de tutun în curtea şcolii  
                 b) prima sesizare de consum de tutun în clădirile şcolii 
Sancţiune: observaţie individuală  
Nivelul 2: a)( nivelul 1)+ 1 sesizari de consum de tutun în curtea şcolii 
                 b)( nivelul 1)+ 1 sesizare de consum de tutun în clădirile şcolii  
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare  +muncă în folosul școlii 
Nivelul 3: a) (nivelul 2) + 2 sesizări de consum de tutun în curtea şcolii 
                 b) (nivelul 2) + 1 sesizare de consum de tutun în clădirile şcolii 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare +muncă în folosul școlii 
Nivelul 4: a) (nivelul 3)+ 2 sesizări de consum de tutun în curte  
                 b) (nivelul 2) + 1 sesizare de consum de tutun în clădirile şcolii  
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile 3 pct. scăzute la purtare +muncă în folosul 
școlii 

Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 sesizare de consum de tutun în curte / în clădirile şcolii 
Sancţiune:  nota 6 la purtare +muncă în folosul școlii 

Nivelul 6: 
 (nivelul 5)+ 1 sesizare de consum de tutun în curte / în clădirile şcolii Sancţiune: mutare 

disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare 
 nota 5 la purtare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Este  interzisă  deţinerea, 
consumul sau distribuirea în 
şcoală de substanţe, produse 
(legale / ilegale) ce pune în pericol 
sănătatea şi integritatea fizică şi 
psihică a persoanelor din jur 
(alcool, substanţe legale cu efect 
similar drogurilor, droguri) 
 

E considerată abatere de  la această 
regulă: deţinerea, consumul  sau 
distribuirea oricăror produse / 
substanţe ce se încadrează în carac-
teristicele  de  mai  sus 
 

Atenţie!  
Sunt încadraţi în acest tip de abatere 
şi elevii care frecventează barurile / 
alte  unităţi similare în timpul 
programului şcolar şi care au fost 
identificaţi de organele în drept 
(poliţie, jandarmerie) 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Elevii   |   *Profesorul de serviciu   |    *Personalul angajat al şcolii 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru personalul şcolii) 
Angajatul şcolii ce sesizează abaterea, parcurge următorii paşi: 
1. Explică elevului regula privind interzicerea consumului, introducerii/ 
distribuirii acestor substanţe în şcoală  
2. Solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la 
corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de 
elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  
constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 

3. Confiscă substanţa /produsul (dacă nu a fost deja consumat/ă);  
4. Anunţă autorităţile în drept (jandarmeria, poliţia) - în cazul 
drogurilor și a substanțelor cu efect similar drogurilor. 
5. În cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o 
atitudine  nerespectuoasă (refuzul de a da substanţa, limbaj vulgar, 
comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile 
legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare 
a abaterii. 

6. Scrie un Act  de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de 

abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de 

identificare), îl dă dirigintelui (împreună cu substanţa / produsul confiscat 

– dacă a fost cazul) , şi îi explică situaţia, pentru ca acesta să 
stabilească sancţiunea corectă 
7. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a 
abaterii 
8. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 2  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din 
persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul 
comisiei de disciplina 

2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru 
personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din 
procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se 
stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de 
aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - tipul substanţei / produsului (alcool, 
substanţe legale cu efect similar drogurilor, droguri); - tipul de acţiune cu aceste substanţe 
/produse (consum, introducere şi distribuire); - recidivă 
 

OBS: Sunt încadraţi în acest  tip de abatere , în categoria „consum de alcool” şi elevii care 
frecventează barurile / alte  unităţi similare în timpul programului şcolar şi care au fost 
identificaţi de organele în drept  
 

Nivelul 1:   
1 sesizare de consum de alcool,  a unei  substanţe legale cu efect similar drogurilor 
Sancţiune:  mustrare verbală în faţa clasei  minim 1 pct scăzut la purtare +muncă în 
folosul școlii 
Nivelul 2 :  
a) ( nivelul 1)+ 1 sesizare de consum de alcool,  substanţe legale cu efect similar 
drogurilor 
b) 1 sesizare de  deţinere / distribuire de alcool, substanţe legale cu efect similar drogurilor 
Sancţiune:  mustrare scrisă  minim 2 pct scăzut la purtare +muncă în folosul școlii 
Nivelul 3 :   
a) ( nivelul 2)+ 1 sesizare de consum / deţinere / distribuire de alcool,  substanţe legale cu 
efect similar drogurilor 
b) ( nivelul 2)+ 1 sesizare de consum de droguri 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile  minim 3 pct scăzut la purtare  + 
muncă în folosul școlii 
Nivelul 4 
a) ( nivelul 2)+ 1 sesizare de consum / introducere / distribuire de alcool,  substanţe legale 
cu efect similar drogurilor /droguri 
a) 1 sesizare de deţinere / distribuire de droguri 
Sancţiune:  exmatriculare fără drept de reînscriere în LTIGANO nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 



 
15. Li se interzice elevilor să 
posede şi să difuzeze 
materiale cu caracter 
obscen sau pornografic în 
școală, în timpul sau în 
afara programului şcolar 
 
Este  considerată abatere de 
la această regulă: 
 orice posesiune şi / sau 
difuzare de materiale cu 
caracter obscen sau 
pornografic în școală, în timpul 
sau în afara programului 
şcolar, fără implicaţii în 
activităţi de difuzare 
 
ATENŢIE !!!  
Dacă materialul este jignitor, 
vizând una / mai multe 
persoane ale şcolii (personal 
angajat /elevi) şi aducând în 
vre-un fel prejudicii (psihice, 
morale, sociale, profesionale 
etc.) atunci elevul va ieşi de 
sub incidenţa prezentei reguli 
şi va  intra sub incidenţa 
Regulii nr. 10 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev posedă sau difuzează materiale cu  caracter 
obscen sau pornografic în școală, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regula privind interzicerea posesiunii şi difuzării de materiale 
obscene şi pornografice în şcoală  
* solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la 
corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a 
C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  
suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*confiscă materialul şi instrumentele utilizate pentru difuzarea materialului (ex: 
cameră video, aparat de fotografiat, telefon mobil etc.) 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă ( ex: refuzul de a da materialul/instrumentul utilizat , limbaj 
nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile 
legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui 
(împreună cu materialul / instrumentul confiscat – dacă a fost cazul) , şi îi explică 
situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 3  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se 
motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 
 
 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi 
acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII 
ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane responsabile ce propun 
sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - tipul materialului şi consecinţele 
ce derivă din difuzarea lui; - numărul de abateri; - recidivă 
Nivelul 1:  
prima posesiune / difuzare de material obscen /pornografic; materialul nu vizează 
viaţa privată a nici unei persoane din şcoală şi nu există consecinţe neplăcute 
pentru cei din jur 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei  1pct scăzut la purtare + muncă în 
folosul școlii 
Nivelul 2:   
(nivelul 1) + 1 posesiune / difuzare de material obscen /pornografic; materialul nu 
vizează viaţa privată a nici unei persoane din şcoală şi nu există consecinţe 
neplăcute pentru cei din jur 
Sancţiune: mustrare scrisă  2 pct scăzute la purtare +muncă în folosul școlii 
Nivelul 3  
a) (nivelul 2) + 1 posesiune / difuzare de material obscen /pornografic; materialul 
nu vizează viaţa privată a nici unei persoane din şcoală şi nu există consecinţe 
neplăcute pentru cei din jur 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile minim 3 pct scăzut 
la purtare +muncă în folosul școlii 
Nivelul 4 
a) (nivelul 3) + 1 posesiune / difuzare de material obscen /pornografic; materialul 
nu vizează viaţa privată a nici unei persoane din şcoală şi nu există consecinţe 
neplăcute pentru cei din jur 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  nota 3 la 
purtare  
Nivelul 5: 
 (nivelul 5)+ 1 posesiune / difuzare de material obscen /pornografic; materialul nu 
vizează viaţa privată a nici unei persoane din şcoală şi nu există consecinţe 
neplăcute pentru cei din jur 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul 
conducerii unităţii primitoare  nota 2 la purtare 

 

 

 

 

 

 



 
16. Li se interzice elevilor 
organizarea şi participarea la 
acţiuni de protest ce 
afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ sau 
care afectează frecvenţa la 
cursuri a elevilor 
 
Este  considerată abatere de la 
această regulă:  orice 
organizare şi / sau participare a 
elevilor  la acţiuni de proteste ce 
afectează desfăşurarea activităţii 
de învăţământ /care afectează 
frecvenţa la cursuri 

 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Directorul  |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev / un grup de elevi organizează şi participă la acţiuni de 
protest ce afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului /elevilor regula privind interzicerea organizării şi participării la acţiuni de 
protest 
*se informează cu privire la motivaţiile ce stau la baza acţiunii de protest şi informează 
direcţiunea cu privire la identitatea elevilor, acţiunea de protest şi motivaţiile ce stau la 
baza acesteia 

2. Directorul parcurge următorii paşi: 
*iniţiază demersurile necesare pentru identificarea elevului /elevilor şi analiza motivaţiilor 
ce stau la baza acţiunii de protest a elevului /elevilor, solicitând participarea tuturor 
factorilor implicaţi (inclusiv elevii protestatari) 
* Iniţierea demersurilor de analiză a motivaţiilor ce stau la baza acţiunii de protest a 
elevului /elevilor trebuie să fie urmată de încetarea acţiunii de protest!!!  

Dacă elevul /elevii refuză să renunţe la acţiunea de protest, în ciuda invitaţiei la negociere a 
direcţiunii, atunci aceştia intră sub incidenţa abaterii de la prezenta regulă din ROFUILTIGA;  

3. Directorul parcurge următorii paşi: 
*confiscă materialele ce susţin protestul şi instrumentele utilizate pentru difuzarea lor (ex: 
cameră video, aparat de fotografiat, telefon mobil etc.) 
*dacă pe perioada implementării procedurii, elevul / elevii manifestă o atitudine 
nerespectuoasă (refuzul de a da materialele /instrumentele – dacă este cazul, limbaj 
vulgar, comportament agresiv etc.) acest comportament poate intra sub incidenţa 
sancţiunilor legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de  sesizare a 
abaterii. 
*scrie câte un act de sesizare a abaterii pentru fiecare elev (în care e trecut tipul / tipurile 
de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar ce a fost necesar identificării 
elevului), le dă diriginţilor şi le explică situaţia elevilor, pentru ca aceştia să stabilească 
sancţiunea corectă 

3. Diriginţii anunţă elevii cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
ATENŢIE! Aceste acte de sesizare a abaterii nu vor constitui documente justificative 
pentru motivarea absenţelor! 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 
 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr de zile de acţiuni de 
protest neautorizate; - numărul de abateri; - recidivă 
Nivelul 1:  
prima zi de acţiune de protest neautorizat 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei  1pct scăzut la purtare 
Nivelul 2:   
(nivelul 1) + 1 zi de acţiune de protest neautorizat 
Sancţiune: mustrare scrisă  2 pct scăzute la purtare 
Nivelul 3  
(nivelul 2) + 1 zi de acţiune de protest neautorizat  
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct 
scăzute la purtare. 
Nivelul 4 
(nivelul 3) + 1 zi de acţiune de protest neautorizat  

Sancţiune: mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 3 la purtare  

 

 

 

 

 



 

 
17. Le este interzis elevilor să 
desfăşoare activităţi 
(distribuire de materiale, lipire 
de afişe, discursuri) care:  
-  promovează orientări politice 
/ prozelitismul religios / 
violenţa/ intoleranţa /xenofobia 
- favorizează o anumită 
instituţie /organizaţie 
-  atentează la independenţa, 
suveranitatea şi integritatea 
naţională a ţării 
- atentează la drepturile omului  
 
Este  considerată abatere de la 
această regulă: orice activitate 
(educativă sau de altă natură) ce 
promovează una din mesajele de 
mai sus 
 
ATENŢIE !!!  
Dacă materialul este jignitor, 
vizând una / mai multe 
persoane ale şcolii (personal 
angajat /elevi) şi aducând în 
vre-un fel prejudicii (psihice, 
morale, sociale, profesionale 
etc.) atunci elevul va ieşi de sub 
incidenţa prezentei reguli şi va  
intra sub incidenţa Regulii nr. 
10 
 
ATENŢIE!  
Pentru prevenirea acestei 
abateri, orice activitate 
(educativă sau de altă natură) ce 
se doreşte a fi desfăşurată în 
şcoală trebuie să fie aprobată în 
prealabil de direcţiunea şcolii şi 
de profesorul coordonator  
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev organizează / desfăşoară activităţi (distribuire de 
materiale, lipire de afişe, discursuri etc.) al căror mesaj se încadrează în una din 
caracteristicile interzise prin această regulă, parcurge următorii paşi: 

*se interesează dacă elevul are aprobarea direcţiunii pentru acest tip de activitate 
*dacă elevul nu are aprobarea necesară, îi explică acestuia regula privind interzicerea de 
acţiuni ce încalcă drepturile omului / favorizează diverse instituţii/ organizaţii / atentează 
la integritatea naţională etc. şi explică ce anume din acţiunile sale încalcă prezenta 
regulă. 
*solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. 
Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere  suplimentară .  
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*întrerupe organizarea / derularea activităţii elevului  
*confiscă materialele şi instrumentele utilizate pentru promovarea lui (dacă este cazul) 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă  ( 
ex: refuzul de a întrerupe activitatea, limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci 
se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest 
lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii pentru (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă 
dirigintelui (împreună cu materialul / instrumentul confiscat – dacă a fost cazul)  şi îi 
explică situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă. 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 3  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : nr de activităţi 
neautorizate; - recidivă 
Nivelul 1: prima activitate neautorizată 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 2: ( nivelul 1)+ 1 activitate neautorizată 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2)+ 1 activitate neautorizată 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile 3 pct. scăzute la 
purtare. 
Nivelul 4:  
( nivelul 3)+ 1 activitate neautorizată 

Sancţiune: mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 3 la purtare 

 

 

 

 

 

 



 

 
18.  Le este interzis elevilor  sa 
lanseze anunţuri false cu 
privire la amplasarea unor 
materiale explozibile în 
perimetrul şcolii   etc  
 
Este  considerată abatere de la 
această regulă: lansarea de 
anunţuri false cu privire la 
amplasarea unor materiale 
explozibile în perimetrul şcolii    
 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
1. Persoana angajată a şcolii care află de existenţa unui anunţ cu privire la amplasarea de 
materiale explozibile în perimetrul şcolii, anunţă direcţiunea şi organele în drept 
2. Directorul, alături de organele în drept dă toate dispoziţiile necesare evacuării 
persoanelor din perimetrul şcolii 
3. Dacă anunţul se dovedeşte a fi fals şi se identifică făptaşul ca fiind un elev al şcolii, atunci 
acesta intră sub incidenţa abaterilor de la prezenta regulă.  
4. Directorul anunţă dirigintele, care parcurge următorii paşi: 

*scrie un act de sesizare a abaterii pentru (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului, clasa, intervalul orar al perioadei de identificare). 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă  (ex: 
limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile 
legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 

ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul 1: primul anunţ fals privind amplasarea de materiale explozibile 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 5 zile nota 4 la purtare  
Nivelul 2: ( nivelul 1)+ 1 anunţ fals privind amplasarea de materiale 
explozibile 

Sancţiune: mutare disciplinară la o altă clasă din aceeaşi unitate de 
învăţământ nota 3 la purtare 
Nivelul 3:  
( nivelul 2)+ 1 anunţ fals privind amplasarea de materiale explozibile 

Sancţiune: mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 2 la purtare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Reguli privind protejarea imaginii instituţiei şcolare şi a persoanelor din aceasta 

19. Elevii trebuie să respecte drepturile 
persoanelor şi ale instituţiei de  a-şi proteja 
propria imagine 
 
Sunt considerate abateri de la această regulă:   
- utilizarea de aparate audio-vizuale 
reportofoane, casetofoane, radio, camere video, 
aparate foto, telefoane mobile etc.) în incinta 
şcolii în vederea înregistrării audio / video a unui 
elev sau profesor fără accepţiunea direcţiunii şi a 
persoanei în cauză 
 
ATENŢIE !!!  
Dacă  înregistrările au o conotaţie negativă,  
vizând  jignirea /denigrarea  uneia/ mai multe 
persoane ale şcolii (personal angajat /elevi) şi 
aducând  astfel prejudicii (psihice, morale, 
sociale, profesionale etc.) atunci elevul va ieşi de 
sub incidenţa prezentei reguli şi va  intra sub 
incidenţa Regulii nr. 10 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev utilizează aparate audio-vizuale în incinta şcolii, parcurge 
următorii paşi: 

*se interesează dacă elevul are aprobarea direcţiunii şi a persoanelor ce sunt înregistrate/vizate 
pentru înregistrare, pentru acest tip de activitate 
*dacă elevul nu are aprobările necesare, îi explică acestuia regula privind interzicerea utilizează 
aparate audio-vizuale în incinta şcolii fără acordul direcţiunii şi al persoanei înregistrate  
*confiscă materialul cu înregistrările făcute şi instrumentul utilizat pentru realizarea lor (ex: aparat 
foto, telefon mobil, cameră video etc.) 
* solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea datelor de 
identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste 
acte de identificare  constituie abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine nerespectuoasă  ( ex: refuzul 
de a da aparatul audio-video /înregistrările, limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se 
poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii pentru (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele elevului, 
clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui (împreună cu materialul 
/ instrumentul confiscat – dacă a fost cazul) şi îi explică situaţia elevului, pentru ca acesta să 
stabilească sancţiunea corectă. 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 3  în sus, anunţă responsabilul comisiei de 
disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora li se 
vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: dirigintele / 
profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de 
persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi 
aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de 
aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului 
ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile corespunzătoare 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : nr de înregistrări 
neautorizate; - recidivă 
Nivelul 1: prima înregistrare neautorizată ce nu afectează în nici 
un fel persoanele din jur  
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la 
purtare 
Nivelul 2: ( nivelul 1)+ 1 înregistrare neautorizată ce nu 
afectează în nici un fel persoanele din jur  
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2)+ 1 înregistrare neautorizată ce nu 
afectează în nici un fel persoanele din jur  
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pentru 3 zile 3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 4:  
( nivelul 3)+ 1 înregistrare neautorizată ce nu afectează în nici 
un fel persoanele din jur  

Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi 
şcoală  nota 3 la purtare 

Nivelul 5:  
( nivelul 4)+ 1 înregistrare neautorizată ce nu afectează în nici 
un fel persoanele din jur  

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de 
învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare  nota 

3 la purtare 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Reguli privind asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ 

20. Elevii trebuie să se implice şi să 
susţină procesul instructiv-educativ din 
timpul orelor de curs 
 

E considerată abatere de la această regulă:  

a) Utilizarea în timpul orelor de obiecte ce 
perturbă procesul instructiv-educativ ( ziare, i-
pod, telefon mobil, cosmetice, piercing, gumă 
de mestecat etc). 
 

b) Adoptarea de atitudini /desfăşurarea de 

activităţi  în timpul orelor ce perturbă procesul 
instructiv-educativ: consumul de alimente, 

deplasarea nepermisă prin clasă, ieşirea 
nepermisă din clasă, aruncarea de obiecte 
prin clasă, producerea de zgomote 
perturbante, deranjarea colegilor /profesorului, 
cu discuţii personale, gesturi sau acţiuni ce 
distrag elevii de la ora în curs, etc. 
 
RECOMANDARE: Menţionarea tuturor 
aspectelor prevăzute în prezenta regulă se 
poate face în caietul cu bateri a clasei, ce va fi 
prezentat la fiecare oră, caiet de care va 
răspunde şeful clasei şi pe care îl va prezenta 
săptămânal dirigintelui. 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă   |      *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
profesorul de la clasă) 
1. Profesorul  ce sesizează că un elev perturbă procesul educativ, parcurge 
următorii paşi: 

*explică elevului ce anume din comportamentul său perturbă procesul 
instructiv-educativ şi îi solicită încetarea acestui tip de comportament / a 
oricărui alt comportament ce deranjează ora de curs 
*confiscă obiectul ce perturbă procesul instructiv-educativ (dacă e cazul) 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare 
etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. 
 Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / 
tipurile de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui 
(împreună cu obiectul confiscat – dacă este cazul) şi îi explică situaţia, 
pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 

 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, atenţionează 
profesorul de la clasă cu privire la acest aspect 
2. Profesorul parcurge paşii procedurii pentru profesorul de la clasă. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 
 

Nivelul gravităţii şi sancţiunile corespunzătoare:  
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : -nr de activităţi ce 
perturbă procesul instructiv-educativ; - recidivă 

Nivelul 1: 1-2 activităţi ce perturbă procesul instructiv-educativ 
Sancţiune: observaţie individuală +muncă în folosul școlii. 
Nivelul 2: (nivelul 1)+ 1 activitate ce perturbă orele 
Sancţiune: Mustrare verbală în faţa clasei  1 pct scăzut la purtare 
+muncă în folosul școlii 
Nivelul 3: (nivelul 2)+ 1 activitate ce perturbă orele 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzute la purtare +muncă 
înfolosul școlii 

Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 activitate ce perturbă orele 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare +muncă în folosul școlii 
Nivelul 5: 

(nivelul 4)+ 1 activitate ce perturbă orele 

Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 

b) (nivelul 5) + 1 activitate ce perturbă orele 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
21. Elevii au obligaţia de a purta asupra lor 
carnetul de elev şi de a-l prezenta când a 
fost notat sau la solicitarea profesorului 
/dirigintelui. 
 
Este considerată abatere de la această regulă 
neprezentarea carnetului de elev la solicitarea 
profesorului / a dirigintelui 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă   |      *dirigintele 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
profesorul de la clasă) 
1. Profesorul , după ce a notat un elev în catalog, îi solicită acestuia carnetul 
de elev, pentru a-i trece nota în acest document şcolar. 
1. Dacă profesorul sesizează că un elev nu are carnetul de elev la el 
parcurge următorii paşi: 

*explică elevului obligaţia de a purta asupra sa acest document şcolar, 
lipsa acestuia încadrându-l în prezenta regulă 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare 
etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. 
 Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / 
tipurile de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi 
explică situaţia, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
diriginte) 
1. Dirigintele, o dată pe săptămână, solicită elevilor săi carnetele de elev, în 
vederea verificării notelor trecute în acest document şcolar şi a completării 
celor nescrise. 
1. Dacă dirigintele sesizează că un elev nu are carnetul de elev la el parcurge 
următorii paşi: 

*explică elevului obligaţia de a purta asupra sa acest document şcolar, 
lipsa acestuia încadrându-l în prezenta regulă 
*dacă elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare 
etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. 
 Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / 
tipurile de abateri, numele elevului, clasa, dirigintele). 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
 

 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit 
abaterea. 

 
Nivelul gravităţii şi sancţiunile corespunzătoare:  
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : -nr de neprezentări ale 
carnetului de elev; - recidivă 

Nivelul 1:  2 neprezentări ale carnetului de elev 
Sancţiune: observaţie individuală. 
Nivelul 2: (nivelul 1)+ 2 neprezentări ale carnetului de elev 
Sancţiune: Mustrare verbală în faţa clasei  1 pct scăzut la purtare 
Nivelul 3: (nivelul 2)+ 2 neprezentări ale carnetului de elev 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzute la purtare 

Nivelul 4: (nivelul 3) + 2 neprezentări ale carnetului de elev 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 

(nivelul 4)+ 2 neprezentări ale carnetului de elev 

Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 

b) (nivelul 5) + 2 neprezentări ale carnetului de elev 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 
 

 

 

 



 

 

 

Reguli privind protejarea proprietăţii publice şi private 
22. Elevii au obligaţia 
de a păstra şi respecta 
integritatea 
documentelor şcolare 
 

Este considerată abatere 
de la această regulă: 
a) deteriorare /distrugere/ 
pierdere de documente 
şcolare  
a) modificare de 
documente şcolare  
c) furt de documente 
şcolare  

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev deteriorează/ distruge/ modifică/ fură 
documente şcolare, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regula privind obligaţia de a păstra şi respecta integritatea 
documentelor şcolare şi ce anume din comportamentul său a încălcat această 
regulă (deteriorare /distrugere / modificare / furt) 
*solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la 
corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev 
sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie 
abatere  suplimentară .  Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
*confiscă documentul şcolar -  în caz de deteriorare /modificare a documentului 
şcolar; 
*informează elevul de necesitatea recondiţionării /  plăţii financiare pentru 
recondiţionarea / înlocuirea documentului şcolar 

*anunţă autorităţile în drept (jandarmeria, poliţia) – în caz de 
deteriorare/ distrugere cu intenţie / modificare / furt al documentelor 
şcolare (în funcţie de tipul documentului) 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă ( ex: refuzul de a da documentul , limbaj nepotrivit, 
comportament agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate 
de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl 
dă dirigintelui (împreună cu documentul şcolar confiscat – dacă este cazul) şi îi 
explică situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 3  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din 
persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei 
de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte 
o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii şi sancţiunile corespunzătoare:  
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri :  - tipul de acţiune asupra documentelor şcolare 
(deteriorare/distrugere neintenţionată; deteriorare/distrugere intenţionată; modificare; furt); motivaţia 
ce a stat la baza acţiunii;- recidivă 

Nivelul 1: deteriorarea accidentală a documentelor şcolare ce pot fi recondiţionate 
Sancţiune: observaţie individuală + recondiţionarea documentelor / plata valorii recondiţionării  
 

Nivelul 2: pierdere/ distrugere accidentală a documentelor şcolare ce necesită înlocuirea lor 
Sancţiune: observaţie individuală +plata valorii înlocuirii documentelor şcolare distruse/pierdute 
 

Nivelul 3: deteriorare/ distrugere intenţionată a documentelor şcolare  
Sancţiunea se face  în funcţie de gravitatea faptei (motivaţia acţiunii şi tipul de document şcolar) 

*mustrare scrisă  minim 2 puncte 
*exmatriculare pentru 3 zile  minim 3 puncte 
*mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  minim 4 puncte 
*mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare nota 2 la purtare 

Dacă elevul recidivează pe nivelul 3, atunci la următoarea abatere, va primi o sancţiune mai 
mare decât cea primită anterior! 
 

Nivelul 4: modificarea documentelor şcolare 
Sancţiunea se face  în funcţie de gravitatea faptei (motivaţia acţiunii şi tipul de document şcolar) 

*mustrare scrisă  minim 2 puncte 
*exmatriculare pentru 3 zile  minim 3 puncte 
*mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  minim 4 puncte 
*mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare nota 3 la purtare 

*exmatriculare (cu) fără drept de reînscriere în LTIGANO nota 2 la purtare 

Dacă elevul recidivează pe nivelul 4, atunci la următoarea abatere, va primi o sancţiune mai 
mare decât cea primită anterior! 

 
 

Nivelul 5: furt de documente şcolare 
Sancţiunea se face  în funcţie de gravitatea faptei (motivaţia acţiunii şi tipul de document şcolar) 

*exmatriculare pentru 3 zile  minim 3 puncte 
*mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  minim 4 puncte 
*mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare nota 3 la purtare 

*exmatriculare (cu) fără drept de reînscriere în LTIGANO nota 2 la purtare 

Dacă elevul recidivează pe nivelul 5, atunci la următoarea abatere, va primi o sancţiune mai 
mare decât cea primită anterior! 



23. Elevii au obligaţia de a 
păstra integritatea şi 
respecta proprietatea 
privată a persoanelor din jur 
şi cea publică a LTIGANO ( 
din săli de clasă, cabinete, 
laboratoare, săli de sport, 
holuri, bibliotecă, 
secretariat, curtea şcolii 
etc.)  
 

Este  considerată abatere de 
la această regulă: 
a) deteriorare / distrugere de 
bunuri din patrimoniul 
LTIGANO sau a persoanelor 
private 
b) furt de bunuri din 
patrimoniul LTIGANO sau de 
la persoane private 
 

ATENŢIE! 
Sunt considerate bunuri din 
patrimoniul LTIGANO şi 
spaţiile verzi  (arbori, iarbă, 
flori etc.) ale LTIGANO!!! 
 
ATENŢIE !  Dacă este 
constatată deteriorarea / 
distrugerea bunului şcolii în 
clasă,  dar nu se cunoaşte 
elevul  responsabil, 
răspunderea pentru abatere 
devine colectivă. 
 

ATENŢIE! 
În cazul distrugerii/ deteriorării 
grave a  manualelor şcolare 
primite gratuit (clasele 9,10), 
elevii vinovaţi înlocuiesc 
manualul deteriorat/ distrus 
cu un exemplar nou, 
corespunzător disciplinei, 
anului de studiu şi tipului de 
manual deteriorat, sau în caz 
de imposibilitate, achită 
contravaloarea acestuia. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
personalul şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev a deteriorat/ distrus/ furat bunuri ce nu îi 
aparţin, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regula privind obligaţia de a păstra şi respecta 
proprietatea privată a persoanelor din jur / cea publică a LTIGANO şi ce 
anume din comportamentul său a încălcat această regulă 
(deteriorare/pierdere /distrugere / furt) 
*solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la 
corectitudinea datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de 
elev sau a C.I.. Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  
constituie abatere  suplimentară . Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*informează elevul de necesitatea reparării / înlocuirii / despăgubirii 
financiare pentru prejudiciile aduse prin abaterea săvârşită 

*anunţă autorităţile în drept (jandarmeria, poliţia) – în caz de furt 
al bunurilor private / publice 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o 
atitudine nerespectuoasă ( ex: limbaj nepotrivit, comportament agresiv 
etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. 
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de 
abateri, numele elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de 
identificare), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia elevului, pentru ca acesta 
să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a 
abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 3  în sus, 
anunţă responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru 
elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din 
persoanele: dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul 
comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul 
şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte o 
sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 
 

Nivelul gravităţii şi sancţiunile corespunzătoare:  
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri :  -tipul de acţiune asupra burilor private /publice 
(deteriorare/distrugere/pierdere neintenţionată; deteriorare/distrugere intenţionată; furt); - valoarea bunului 
privat /public; - recidivă 
 

A) deteriorarea accidentală a bunurilor publice/private ce pot fi recondiţionate 
Sancţiune: observaţie individuală + recondiţionarea bunurilor / plata valorii recondiţionării lor  
 
 

B) pierdere/ distrugere accidentală a bunurilor publice/private ce necesită înlocuirea lor 
Sancţiune: observaţie individuală +plata valorii înlocuirii documentelor distruse/pierdute 
 

C) deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Nivelul 1:  
prima deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei plata valorii reparării / înlocuirii bunului + min 1 pct, în 

funcţie de valoarea bunului deteriorat/distrus 
Nivelul 2:  
(nivelul 1) +1 deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiune: mustrare scrisă  plata valorii reparării / înlocuirii bunului + min 2 pct, în funcţie de 

valoarea bunului deteriorat/distrus 
Nivelul 3:  
(nivelul 2) +1 deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiune: exmatriculare pentru 3 zile  plata valorii reparării / înlocuirii bunului + min 3 pct, în 
funcţie de valoarea bunului deteriorat/distrus 
Nivelul 4:  
(nivelul 3) +1 deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  plata valorii reparării / 
înlocuirii+ min 4 pct, în funcţie de valoarea bunului deteriorat/distrus 
 Nivelul 5: 

(nivelul 4) + 1 deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 
primitoare nota 3 la purtare 
 

D) deteriorare/ distrugere intenţionată a bunurilor publice/private 
Sancţiunea se face  în funcţie de gravitatea faptei (motivaţia acţiunii şi tipul de document şcolar) 

*mustrare scrisă  minim 2 puncte 
*exmatriculare pentru 3 zile  minim 3 puncte 
*mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  minim 4 puncte 
*mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare nota 3 la purtare 

*exmatriculare (cu) fără drept de reînscriere în LTIGANO nota 2 la purtare 

Dacă elevul recidivează, atunci la următoarea abatere, va primi o sancţiune mai mare decât cea primită 
anterior! 



 
24. Elevii au obligaţia de a 
restitui bunurile împrumutate 
din patrimoniul unităţii de 
învăţământ în stare bună 
(cărţi împrumutate de la 
bibliotecă, manuale şcolare 
pentru învăţământul 
obligatoriu, materiale 
didactice de la cabinete/ 
laboratoare/ateliere etc)  
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: nerestituirea / 
restituirea cu întârziere a 
bunurilor împrumutate din 
patrimoniul unităţii 
 

ATENŢIE! 
Elevii învăţământului obligatoriu 
(clasele 9,10) trebuie să utilizeze 
cu grijă manualele şcolare 
primite pentru a le restitui în 
bună stare la sfârşitul anului 
şcolar în condiţiile prevăzute de 
instrucţiunile de difuzare a 
manualelor. 
 
Dacă restituirea manualelor nu 
se face în stare bună / nu se 
face deloc, atunci elevul intră 
sub incidenţa abaterilor de la 
Regula nr 23 
 

 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Personalul angajat al şcolii    |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru personalul şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că elevul nu a restituit /a restituit cu întârziere 
bunul împrumutat din patrimoniul LTIGANO, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regula privind obligaţia de restitui la timp bunurile 
împrumutate din patrimoniul LTIGANO  şi ce anume din 
comportamentul său a încălcat această regulă (restituire cu întârziere / 
nerestituire) 
*în caz de nerestituire a bunului, informează elevul de necesitatea 
recuperării acestuia / plăţii contravalorii lui 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o 
atitudine nerespectuoasă ( ex: limbaj nepotrivit, comportament 
agresiv etc.), atunci se poate face apel şi la sancţiunile legate de 
Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de 
abateri, numele elevului, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi explică 
situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a 
abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 3  în sus, 
anunţă responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi 
colaboratori, acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea 
ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii 
(pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă dirigintele  
2. Dirigintele parcurge paşii procedurii pentru personalul şcolii. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elev este poziţionată pe niveluri  de persoanele responsabile din 
procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev colaborator, şi acestuia i se 
stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de 
aceleaşi persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului ce a săvârşit abaterea. 

 
 

Nivelul gravităţii şi sancţiunile corespunzătoare:  
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - perioada de întârziere; - recidivă 

 
Nivelul 1: restituirea bunului împrumutat cu o întârziere de 1 lună a bunurilor, dar în 
condiţie bună  
Sancţiune: observaţie individuală 
 

Nivelul 2: restituirea bunului împrumutat cu o întârziere de 2-6 luni a bunului, dar în 
condiţie bună  
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei  minim 1 pct scăzut la purtare, în funcţie 
întârziere (1 pct scăzut pentru 3 luni de întârziere) şi de recidivă 
 
Nivelul 3: nerestituirea bunurilor împrumutate (obs: se consideră că o întârziere de 
peste 6 luni a bunului face imposibilă recuperarea bunului)  
Sancţiune: mustrare scrisă  minim 3 pct scăzut la purtare, în funcţie de recidivă  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reguli privind asigurarea condiţiilor ergonomice şi igienico-sanitare ale şcolii 

25. Elevii trebuie să respecte regulile 
igienico-sanitare şi ergonomice în sălile 
de clasă (altele decât cele proprii – ex: 
lucru pe grupe etc.) de-a lungul 
programului şcolar zilnic.  
 

Înainte de ora de curs, ei trebuie: 
- să aerisească clasa  
- să strângă hârtiile, resturile 
alimentare, ambalajele etc. de pe 
culoarele clasei şi din bănci şi să le 
ducă la coşul de gunoi 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al elevilor 
de a consuma seminţe, gumă de mestecat în 
pauze, după consum acestea trebuie strânse şi duse 
la coşul de gunoi 

- să şteargă tabla 
- să aibă la dispoziţie cretă albă 
/colorată 
 

După de ora de curs, ei trebuie: 
- să strângă hârtiile, resturile 
alimentare, ambalajele etc. de pe 
culoarele clasei şi din bănci şi să le 
ducă la coşul de gunoi 
- să aranjeze băncile şi să ridice 
scaunele pentru a se putea mătura 
clasa de către personalul de curățenie 
al LTIGANO 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al elevilor 
de a consuma seminţe, gumă de mestecat în 
pauze, după consum acestea trebuie strânse şi duse 
la coşul de gunoi 

- să şteargă tabla 
- să aranjeze scaunele, mesele 
- să stingă luminile 
 

Este considerată abatere de la această 
regulă: nerespectarea oricăreia din 
comportamentele de mai sus 

ATENŢIE! 
Responsabil pentru asigurarea respectării 
prezentei reguli sunt ELEVII DE SERVICIU 
AL CLASEI 
În caz de abatere, ei sunt cei care vor primi 
sancţiunile ulterioare. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă |  *Dirigintele clasei flotante | *Dirigintele clasei stabile  |  Elevii 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul  de la 
clasă) 
1. Persoana responsabilă ce sesizează că o clasă (la începutul / la sfârşitul orei) nu a respectat 
regulile igienico-sanitare, parcurge următorii paşi: 

*explică elevilor care sunt regulile igienico-sanitare şi ergonomice pe care clasa nu le-au 
respectat şi le solicită revizuirea comportamentului pentru respectarea acestor reguli 
*identifică elevii de serviciu din ziua respectivă 
*anunţă elevii de serviciu că intră sub incidenţa abaterii de la prezenta regulă 
*dacă elevii de serviciu, pe perioada implementării procedurii, au o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare etc.), atunci se poate 
face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11.  Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului de serviciu, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru ca el să 
stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele clasei flotante anunţă elevii de serviciu cu privire la existenţa actului de sesizare a 
abaterii  
3. Dirigintele clasei flotante, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, acestora li 
se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva absenţele. 
 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevii flotanţi) 
1. Elevii flotanţi (care învaţă temporar în sala de clasă) ce sesizează abaterea săvârşită de elevii 
de serviciu, atenţionează profesorul de la clasă / dirigintele lor cu privire la acest aspect 
2. Persoana ce a fost anunţată de elevi parcurge paşii procedurii pentru personalul de la clasă. 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevii stabili) 
1. Elevii stabili (care învaţă permanent în sala de clasă) ce sesizează abaterea săvârşită de elevii 
de la clasa flotantă, atenţionează dirigintele lor cu privire la încălcarea regulilor igienico-
economice şi ergonomice 
2. Dirigintele clasei stabile atenţionează dirigintele clasei flotante cu privire la încălcarea regulilor 
igienico-economice şi ergonomice de către clasa sa 
3. Dirigintele clasei flotante parcurge paşii procedurii pentru personalul de la clsă. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul de 
îngrijire a şcolii) 
1. Personalul de îngrijire al şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de elevii de la clasa flotantă, 
atenţionează dirigintele lor cu privire la încălcarea regulilor igienico-economice şi ergonomice 
2. Dirigintele clasei flotante parcurge paşii procedurii pentru personalul de la clasă. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevuii de serviciu este poziţionată 
pe niveluri  de persoanele responsabile din procedura de 
stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul de serviciu a 
avut un elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte o 
sancţiune pentru SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. 
Ea este stabilită de aceleaşi persoane responsabile ce 
propun sancţiunea elevului de serviciu ce a săvârşit 
abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de 
încălcări ale regulilor igienico-sanitare; recidivă 
 

Nivelul 1:  2 încălcări ale regulilor igienico-sanitare  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 1 încălcare a regulilor igienico-
sanitare 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la 
purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 1  încălcare a regulilor igienico-
sanitare 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 încălcare a regulilor igienico-
sanitare 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile 
 3 pct. scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din 
aceeaşi şcoală  nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
b) (nivelul 5) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de 
învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare 

nota 2 la purtare 
 

 



26. Elevii trebuie să respecte 
regulile igienico-sanitare şi 
ergonomice în sala de clasă 
proprie, de-a lungul programului 
şcolar zilnic.  
 

Înainte de ora de curs, ei trebuie: 
- să aerisească clasa  
- să strângă orice tip de resturi 
(alimentare, ambalaje etc). de pe 
culoarele clasei şi din bănci şi să 
le ducă la coşul de gunoi 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al 
elevilor de a consuma seminţe, gumă de 
mestecat în pauze, după consum acestea 
trebuie strânse şi duse la coşul de gunoi 

- să şteargă tabla 
 

 
După orele de curs, ei trebuie: 
- să strângă orice tip de resturi 
(alimentare, ambalaje etc). de pe 
culoarele clasei şi din bănci şi să 
le ducă la coşul de gunoi 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al 
elevilor de a consuma seminţe, gumă de 
mestecat în pauze, după consum acestea 
trebuie strânse şi duse la coşul de gunoi 

- să şteargă tabla 
- să aranjeze băncile şi să ridice 
scaunele pentru a se putea 
mătura clasa de către personalul 
de curățenie al LTIGANO 
- să stingă luminile 
 

Este considerată abatere de la 
această regulă: nerespectarea 
oricăreia din comportamentele  de mai 
sus 
 

ATENŢIE! 
Responsabil pentru asigurarea 
respectării prezentei reguli sunt 
ELEVII DE SERVICIU AL CLASEI 
În caz de abatere, ei sunt cei care 
vor primi sancţiunile ulterioare. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă   |   *Dirigintele clasei stabile  |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul  
de la clasă) 
1. Persoana responsabilă ce sesizează că o clasă (la începutul / la sfârşitul orei) nu a 
respectat regulile igienico-sanitare, parcurge următorii paşi: 

*explică elevilor care sunt regulile igienico-sanitare şi ergonomice pe care clasa nu le-au 
respectat şi le solicită revizuirea comportamentului pentru respectarea acestor reguli 
*identifică elevii de serviciu din ziua respectivă 
*anunţă elevul de serviciu că intră sub incidenţa abaterii de la prezenta regulă 
*dacă elevii de serviciu, pe perioada implementării procedurii, au o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare etc.), atunci se 
poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11.  Se  menţionează acest lucru 
în actul de sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului de serviciu, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru 
ca el să stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele anunţă elevul de serviciu cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
3. Dirigintele, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă responsabilul 
comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 

 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevii) 
1. Elevii ce sesizează abaterea săvârşită de elevii de serviciu, atenţionează profesorul de la 
clasă / dirigintele lor cu privire la acest aspect 
2. Persoana ce a fost anunţată de elevi parcurge paşii procedurii pentru personalul de la 
clasă. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul de 
îngrijire a şcolii) 
1. Personalul de îngrijire al şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de elevii de la clasa, 
atenţionează dirigintele lor cu privire la încălcarea regulilor igienico-economice şi ergonomice 
2. Dirigintele parcurge paşii procedurii pentru personalul de la clasă. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevii de serviciu este poziţionată pe niveluri  de 
persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare 
a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul de serviciu a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului de serviciu ce a 
săvârşit abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de încălcări ale 
regulilor igienico-sanitare; recidivă 
 

Nivelul 1:  2 încălcări ale regulilor igienico-sanitare  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 1  încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
b) (nivelul 5) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 

 



27. Elevii trebuie să respecte 
regulile igienico-sanitare şi 
ergonomice în sălile de lucru 
practic (cabinete, laboratoare, 
ateliere) de-a lungul programului 
şcolar zilnic.  
 
După de ora de curs, ei trebuie: 
- să stingă calculatoarele 
- să ducă la locurile lor /să predea 
cadrului didactic, laborantului, 
materialele didactice cu care au 
lucrat 
- să strângă orice tip de resturi 
(alimentare, ambalaje etc). de pe 
culoarele clasei şi din bănci şi să 
le ducă la coşul de gunoi 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al 
elevilor de a consuma seminţe, gumă de 
mestecat în pauze, după consum acestea 
trebuie strânse şi duse la coşul de gunoi 

- să şteargă tabla 
- să aranjeze scaunele, mesele 
- să stingă luminile 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: nerespectarea 
oricăreia din comportamentele de mai 
sus 

 
ATENŢIE! 
Responsabil pentru asigurarea 
respectării prezentei reguli sunt 
ELEVII DE SERVICIU AL CLASEI 
În caz de abatere, ei sunt cei care 
vor primi sancţiunile ulterioare. 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă |  Laborantul  |  Maistrul  |   *Dirigintele clasei flotante |  *Elevii 
 
1. Persoana responsabilă ce sesizează că o clasă (la începutul / la sfârşitul orei) nu a 
respectat regulile igienico-sanitare, parcurge următorii paşi: 

*explică elevilor care sunt regulile igienico-sanitare şi ergonomice pe care clasa nu le-au 
respectat şi le solicită revizuirea comportamentului pentru respectarea acestor reguli 
*identifică elevii de serviciu din ziua respectivă 
*anunţă elevul de serviciu că intră sub incidenţa abaterii de la prezenta regulă 
*dacă elevii de serviciu, pe perioada implementării procedurii, au o atitudine 
nerespectuoasă (limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare etc.), atunci se 
poate face apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11.  Se  menţionează acest lucru 
în actul de sesizare a abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului de serviciu, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru 
ca el să stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele clasei flotante anunţă elevii de serviciu cu privire la existenţa actului de sesizare 
a abaterii  
3. Dirigintele clasei flotante, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 

 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevii flotanţi) 
1. Elevii flotanţi (care învaţă temporar în laboratoare, cabinete, ateliere) ce sesizează 
abaterea săvârşită de elevii de serviciu, atenţionează profesorul de la clasă / maistrul / 
laborantul / dirigintele lor cu privire la acest aspect 
2. Persoana ce a fost anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul de la 
clasă. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul de 
îngrijire a şcolii) 
1. Personalul de îngrijire al şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de elevii de la 
cabinete/laboratoare/ateliere, atenţionează profesorul de la clasă / maistrul / laborantul / 
dirigintele lor cu privire la încălcarea regulilor igienico-economice şi ergonomice 
2. Persoana ce a fost anunţată de personalul de îngrijire al şcolii parcurge paşii procedurii 
pentru personalul de la clasă. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevii de serviciu este poziţionată pe niveluri  de 
persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare 
a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul de serviciu a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului de serviciu ce a 
săvârşit abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de încălcări ale 
regulilor igienico-sanitare; recidivă 
 

Nivelul 1:  2 încălcări ale regulilor igienico-sanitare  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 1  încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
b) (nivelul 5) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28. Elevii trebuie să respecte 
regulile igienico-sanitare în 
toaletele LTIGANO, de-a lungul 
programului şcolar zilnic.  
 

Minimele reguli igienico-sanitare 
sunt: 
- să nu se urce cu picioarele pe 
colacul toaletei 
- să tragă apa după utilizarea 
toaletei 
- să arunce orice tip de resturi la 
coşul de gunoi 
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al 
elevilor de a consuma seminţe, gumă de 
mestecat în pauze, după consum acestea 
trebuie strânse şi duse la coşul de gunoi 

- să nu murdărească chiuvetele, 
oglinzile, a uşile, a faianţa etc. 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: nerespectarea 
oricăreia din comportamentele de mai 
sus 

 
ATENŢIE! 
În cazul în care, în timpul utilizării 
toaletei elevul produce deteriorări / 
distrugeri de bunuri, atunci el intră 
sub incidenţa abaterilor de la 
Regula nr 23. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev a încălcat regulile igienico-sanitare specifice utilizării 
toaletelor LTIGANO, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regulile igienico-sanitare ce trebuie respectate când utilizează toaletele 
LTIGANO şi menţionează cum anume a încălcat aceste reguli 
* solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. 
Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere suplimentară .  
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă ( ex: limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face 
apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui şi îi 
explică situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 
 
 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevii de serviciu este poziţionată pe niveluri  de 
persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a 
sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul de serviciu a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru SUSŢINEREA 
SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi persoane 
responsabile ce propun sancţiunea elevului de serviciu ce a săvârşit 
abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de încălcări ale 
regulilor igienico-sanitare; recidivă 
 

Nivelul 1:  2 încălcări ale regulilor igienico-sanitare  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 1  încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
b) (nivelul 5) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, cu 
acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. Elevii trebuie să respecte 
regulile igienico-sanitare pe 
culoarele, scările şi spaţiile 
deschise  (curtea exterioară, 
curtea interioară etc.)  ale 
LTIGANO, de-a lungul 
programului şcolar zilnic.  
 

Minimele reguli igienico-sanitare 
sunt: 
- să nu scuipe pe jos 
- să arunce hârtiile /orice tip de 
resturi în coşurile de gunoi  
ATENŢIE! 
Având în vedere comportamentul frecvent al 
elevilor de a consuma seminţe, gumă de 
mestecat în pauze, după consum acestea 
trebuie strânse şi duse la coşul de gunoi 

- să nu murdărească chiuvetele, 
oglinzile, a uşile, a faianţa etc. 
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: nerespectarea 
oricăreia din comportamentele de mai 
sus 

 
ATENŢIE! 
În cazul în care, în timpul utilizării 
coşului de gunoi elevul produce 
deteriorarea / distrugerea acestuia, 
atunci el intră sub incidenţa 
abaterilor de la Regula nr 23. 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de serviciu  |   *Personalul angajat al şcolii |   *Elevii 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul 
şcolii) 
1. Persoana ce sesizează că un elev a încălcat regulile igienico-sanitare pe culoarele, scările 
şi spaţiile LTIGANO, parcurge următorii paşi: 

*explică elevului regulile igienico-sanitare ce trebuie respectate când traversează 
culoarele, scările şi spaţiile deschise ale LTIGANO şi menţionează cum anume a încălcat 
aceste reguli 
* solicită datele de identificare ale elevului; dacă există dubii cu privire la corectitudinea 
datelor de identificare, se solicita vizualizarea carnetului de elev sau a C.I.. 
Neprezentarea uneia din aceste acte de identificare  constituie abatere suplimentară .  
Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a abaterii. 
*în cazul în care elevul, pe perioada implementării procedurii, are o atitudine 
nerespectuoasă ( ex: limbaj nepotrivit, comportament agresiv etc.), atunci se poate face 
apel şi la sancţiunile legate de Regulile 10,11. Se  menţionează acest lucru în actul de 
sesizare a abaterii. 
*scrie un act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, numele 
elevului, clasa, dirigintele, intervalul orar al perioadei de identificare), îl dă dirigintelui şi îi 
explică situaţia elevului, pentru ca acesta să stabilească sancţiunea corectă 

2. Dirigintele anunţă elevul cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii 
3. Dirigintele, în cazul unei abateri ce este estimată de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru elevi) 
1. Elevul ce sesizează abaterea săvârşită de un alt elev, anunţă una din persoanele: 
dirigintele / profesorul de serviciu / directorul / responsabilul comisiei de disciplina 
2. Persoana anunţată de elev parcurge paşii procedurii de mai sus. 
 
 

 
Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevii de serviciu este poziţionată pe niveluri  
de persoanele responsabile din procedura de stabilire, decidere şi 
aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul de serviciu a avut un 
elev colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului de serviciu ce a 
săvârşit abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de încălcări ale 
regulilor igienico-sanitare; recidivă 
 

Nivelul 1:  2 încălcări ale regulilor igienico-sanitare  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 3: ( nivelul 2) + 1  încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mustrare scrisă 2 pct. scăzut la purtare 
Nivelul 4: (nivelul 3) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare. 
Nivelul 5: 
(nivelul 4)+ 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală 
 nota 3 la purtare  
Nivelul 6: 
b) (nivelul 5) + 1 încălcare a regulilor igienico-sanitare 

Sancţiune: mutare disciplinară la o la o altă unitate de învăţământ, 
cu acceptul conducerii unităţii primitoare nota 2 la purtare 

 

 
 



 

30. Elevii trebuie să respecte regulile igienico-sanitare personale astfel încât să se păstreze sănătoşi şi să constituie o prezenţă plăcută pentru cei din jur 
 

Minimele reguli igienico-sanitare sunt: 
- să îşi spele corpul pentru a preveni degajarea de mirosuri neplăcute 
- să îşi spele hainele  pentru a preveni degajarea de mirosuri neplăcute 
- să îşi spele încălţămintea  pentru a preveni degajarea de mirosuri neplăcute 
 
Este considerată abatere de la această regulă: nerespectarea oricăreia din comportamentele de mai sus 
 

 ATENŢIE ! Acest tip de abatere nu este însoţită de sancţiuni disciplinare, ci de introducerea elevului într-un program individualizat de consiliere şi educare pe problematica respectării regulilor 
igienico-sanitare personale. 

 
 



 
 
 

31. Elevii au obligaţia să închidă 
telefoanele mobile la intrarea în 
şcoală şi să le păstreze în geantă 
/ ghiozdan, buzunare personale;  
pe toata durata orei, telefonul 
este închis;telefoanele mobile se 
pot utiliza doar în timpul pauzelor 
pentru convorbiri stricte cu 
familia şi reprezentanţii ei; îşi 
asumă întreaga responsabilite in 
cazul pierderii/deteriorarii 
telefonului mobil; 
Se consideră abateri: 
- Utilizarea telefonului mobil in 
timpul orelor (cu exceptiile precizate 
mai sus), examenelor, concursurilor  
- Orice înregistrare, filmare a unei 
persoane fără acordul acesteia în 
incinta şcolii  
- Difuzarea pe orice cale mass-
media a unor aspecte legate de 
viaţa şcolară, fără acordul 
persoanelor în cauză  
- Aducerea si difuzarea, în unitatea 
de învăţământ, de materiale care, 
prin conţinutul lor, atentează la 
integritatea fizica si morala, care 
cultivă violenţa şi intoleranţa  
- Să posede şi să difuzeze materiale 
cu caracter violent, obscen sau 
pornografic.    
 
Este considerată abatere de la 
această regulă: nerespectarea 
oricăreia din comportamentele de mai 
sus 

 
. 
 

Persoana responsabilă cu sesizarea abaterii: 
*Profesorul de la clasă |  Laborantul  |  Maistrul  |   *Dirigintele clasei |  *Elevii 
 
1. Persoana responsabilă ce sesizează că un elev (în timpul orei/ pauzei) nu a respectat 
regulile privind utilizarea telefonului mobil în școală, parcurge următorii paşi: 

*explică elevilor care sunt regulile privind utilizarea telefonului pe care clasa nu le-au 
respectat şi le solicită revizuirea comportamentului pentru respectarea acestor reguli 
*identifică elevii vinovați din ziua respectivă 
*anunţă elevul că intră sub incidenţa abaterii de la prezenta regulă 
*dacă elevii, pe perioada implementării procedurii, au o atitudine nerespectuoasă 
(limbaj vulgar, comportament agresiv, de intimidare etc.), atunci se poate face apel şi la 
sancţiunile legate de Regulile 10,11.  Se  menţionează acest lucru în actul de sesizare a 
abaterii. 
*completează un Act de sesizare a abaterii (în care e trecut tipul / tipurile de abateri, 
numele elevului, clasa, dirigintele), îl dă dirigintelui şi îi explică situaţia, pentru ca el să 
stabilească sancţiunea corectă.  

2. Dirigintele clasei anunţă elevii cu privire la existenţa actului de sesizare a abaterii  
3. Dirigintele clasei, în cazul unei abateri estimate de la nivelul 4  în sus, anunţă 
responsabilul comisiei de disciplină / directorul. 
ATENŢIE !  Dacă în procesul de sesizare a abaterii, au fost implicaţi elevi colaboratori, 
acestora li se vor elibera acte de colaborare în aplicarea ROFUILTIGA  pentru a li se motiva 
absenţele. 
 
 

Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii  
1. Elevii ce sesizează abaterea săvârşită, atenţionează profesorul de la clasă / maistrul / 
laborantul / dirigintele lor cu privire la acest aspect 
2. Persoana ce a fost anunţată de elev parcurge paşii procedurii pentru personalul de la 
clasă. 
 
Procedura de asigurare a respectării regulii şi sesizare a abaterii (pentru personalul de 
îngrijire a şcolii) 
1. Personalul de îngrijire al şcolii ce sesizează abaterea săvârşită de elevii de la 
cabinete/laboratoare/ateliere, atenţionează profesorul de la clasă / maistrul / laborantul / 
dirigintele lor cu privire la încălcarea regulilor privind utilizarea telefonului mobil 
2. Persoana ce a fost anunţată de personalul de îngrijire al şcolii parcurge paşii procedurii 
pentru personalul de la clasă. 

Stabilirea şi aplicarea sancţiunii pentru elev   
Abaterea săvârşită de elevi este poziţionată pe niveluri  de persoanele 
responsabile din procedura de stabilire, decidere şi aplicare a sancţiunii. 
 

ATENŢIE !  Dacă la săvârşirea abaterii elevul a avut un elev 
colaborator, şi acestuia i se stabileşte o sancţiune pentru 
SUSŢINEREA SĂVÂRŞIRII ABATERII. Ea este stabilită de aceleaşi 
persoane responsabile ce propun sancţiunea elevului de serviciu ce a 
săvârşit abaterea. 

 

Nivelul gravităţii abaterii şi sancţiunile aferente 
Criterii de poziţionare a abaterii pe niveluri : - nr. de încălcări ale 
regulilor; recidivă 
 

Nivelul 1:  utilizarea telefonului în timpul orei  
Sancţiune: observaţie individuală 
Nivelul 2: (nivelul 1) + recidivă 
Sancţiune: mustrare verbală în faţa clasei1 pct. scăzut la purtare 
+reținerea telefonului și predarea acestuia la secretariatul unității pe 
bază de proces verbal 
Nivelul 3: înregistrarea/ filmarea în spațiul unității fără acordul 
conducerii/profesorului/dirigentelui/persoanei înregistrate/filmate 
Sancţiune: mustrare scrisă 3 pct. scăzut la purtare +reținerea 
aparatului +retragerea temporară a bursei „bani de liceu” 
Nivelul 4: difuzarea aspectelor din viața școlară fără acordul 
persoanelor implicate 
Sancţiune: eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile  3 pct. 
scăzute la purtare +confiscarea aparatului +sesizarea organelor abilitate 
(ISJ, Poliție, Parchet) 
Nivelul 5: posesia și difuzarea materialelor su caracter violent, 
obscen sau pornografic 
Sancţiune: mutare disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală  
nota 3 la purtare +confiscarea aparatului +sesizarea organelor abilitate 
în acest sens (ISJ, Poliție, Parchet) 
Atenție! 
Telefonul poate fi recuperat de către părinte sau tutore legal, pe 
baza semnării de către acesta a unui proces-verbal. 

 

 
 

 
 



   
 
 

Capitolul 3 
Consiliul elevilor   

 
Art.139 Constituirea și atribuțiile Consiliului elevilor sunt prevazute la art.164-176 din 
ROFUIP. 
 

Capitolul 4 
Activitatea educativă extraşcolară   

 
   Art.140 Conceperea, desfașurarea, organizarea și evaluarea activităților educative 
extracurriculare sunt prevazute la art.177-182 din ROFUIP. 
 

Capitolul 5 
Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
 
 

Secţiunea 1 
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare   

 
 
Art.141 Evaluarea rezultatelor învăţării și încheierea situaţiei şcolare  sunt cele prevăzute 
în Regulamentul de organizare şi uncţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
ROFUIP/2015  art.184-209. 
 

Secţiunea 2 
Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ   

 
Art.142 Examenele organizate de LTIGANO sunt prevăzute la art. 210 din ROFUIP/2015 
Art.143 Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor 
şcolare, excepție făcând elevii trasnferați pentru apropiere de domiciliu. 
Art.144 Modul de desfășurare a examenelor organizate în LTIGANO și componența 
comisiilor sunt prevăzute în ROFUIP/2015 - art.211-218.  

Capitolul 6 
Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei   

 
Art.145. Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face conform și în condițiile 
prevăzute la art. 220-230 din ROFUIP/2015. 
 



TITLUL VIII 
EVALUAREA UNITĂTILOR DE INVĂTĂMÂNT 

 
 
 
 

Art.146 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, ca instituţie publică de evaluare externă realizează  evaluarea 
externă a calitătii educatiei conform Art. 237 (1) ROFUIP; Evaluarea externă a 
calitătii educatiei se realizează pe baza procedurii de evaluare externă, 
conform metodologiei în vigoare.   
Art.147 Evaluarea institutională se realizează în conformitate cu prevederile 
legale, conform Art. 231 ROFUIP. 
Art.148 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Liceului Tehnologic 
"Ionită G. Andron" are rol de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în 
unitatea de învăţământ, în conformitate cu domeniile şi criteriile prevăzute de 
legislaţia în vigoare. Art. 234 ROFUIP. 
 
(1)Atribuții 
Art.149 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a LTIGA, conform 
art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările 
ulterioare şi conform Art. 236 (1) din R.O.F.U.I.P. are următoarele atribuţii: 
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare 
şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform 
domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 
unitatea şcolară, (Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin 
afişare sau publicare); 
c) elaborează şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
d) cooperează cu Agenţia Română specializată pentru Asigurarea Calităţii, cu 
alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din 
străinătate, potrivit legii. 
Art.150 Pentru asigurarea transparenţei activităţii sale, Comisia de asigurare 
a calitătii a LTIGA la atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, se adaugă 
următoarele: 
a) popularizează periodic activităţile planificate şi în derulare în rândul 
angajaţilor şcolii, pentru a permite colaboratorilor pe perioade determinate să 
se implice în aceste activităţi. 
b) realizează evaluări şi raportări periodice şi anuale către direcţiune cu privire 
la eficienţa membrilor comisiei şi respectiv, a colaboratorilor pe perioade 
determinate. 
  
(2) Organizare și funcționare 
(2a) Înfiinţarea CEAC şi demararea activităţilor de evaluare internă 
(autoevaluare). 
Art.151 Comisia isi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de 
functionare al Comisiei de asigurare a calitătii elaborat de Consiliul de 
administratie a LTIGA. 



Art.152 CEAC verifică si monitorizează implementarea strategiei de evaluare 
internă a calitătii.  
Art.153 În cadrul Consiliului de Administraţie a unitătii  se hotărăşte, în baza 
prevederilor art. 11, alin (1) din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 
87/2006, cu modificările ulterioare, înfiinţarea comisiei. 
Art.154 Directorul emite decizia de înfiinţare a Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii 
Art.155 În prima şedinţă CEAC preia, spre operaţionalizare şi aplicare, 
Regulamentul şi Strategia de evaluare internă a calităţii. 
(2b) Analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii scolare 
Art.156 CEAC efectuează o verificare preliminară a documentelor şcolii . 
Art.157 a) CEAC formulează un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, 
spre aprobare, Consiliului de administraţie 
b) Consiliul de Administraţie stabileste, după caz, măsuri remediale, 
responsabilităţi şi termene. 
 (2c) Realizarea activităţilor de evaluare internă a calităţii 
Art.158 a)CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia 
aprobată) cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a 
calităţii. 
b) Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC. 
c) Membrii CEAC monitorizează şi evaluează, în funcţie de responsabilităţile 
specifice, modul de realizare a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a 
calităţii. 
d) Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii 
e) Consiliul de administraţie aprobă raportul anual de evaluare internă a 
calităţii propus de CEAC. 
f) Consiliul de administraţie revizuieste, dacă este cazul, documentele 
programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă 
a calităţii). 
g) CEAC face public raportul anual de evaluare internă a calităţii şi este trimis 
către inspectoratul şcolar şi către ARACIP. 
h) CEAC cooperează cu Agenţia Română specializată pentru Asigurarea 
Calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori 
din străinătate, potrivit legii; orice control sau evaluare externă a calităţii, se 
bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea 
şcolară. 
 (2d) Componența 
Art.159 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din: 

 Conducerea operativă - Director 

 Responsabil CEAC – 1 reprezentant al Consiliului Profesoral 
Membri: 
 3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral 
 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta 
 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 
 1 reprezentant al Consiliului Elevilor 
 1 reprezentant al Comunităţii locale 
 1 reprezentant al minorităţilor elevilor rromi ( daca este cazul) 



Art.160  Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot 
îndeplini funcţia de director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu 
excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. 
Art.161 Colaborator pe o perioadă determinată:  orice persoană angajată a 
liceului (personal didactic, didactic auxiliar sau nedidactic) care doreşte să se 
implice pe perioade determinate în activităţile comisiei 
Art.162 Colaborări necesare eficientizării activităţilor comisiei : 
a) cu reprezentanţi din fiecare comisie a unitătii şi din fiecare departament 

funcţional al unitătii 
b) cu instituţii de învăţământ ce implementează sistemul de asigurare a 

calităţii 
c) cu organisme superioare privind asigurarea calităţii etc. 
(2e) Calitatea de responsabil/membru/colaborator periodic al comisiei 
Art.163 Calitatea de Responsabil al comisiei se obţine prin numirea şi decizia 
scrisă a directorului, în baza: 
a) propunerilor exprimate în cadrul întrunirii Consiliului Profesoral de la 

începutul primului semestru al anului şcolar curent 
b) acceptării de către persoana propusă a candidaturii pentru acest statut ( 

ţinând cont atât de atribuţiile prezentei comisii, cât şi de atribuţiile derivate 
din alte comisii din care implicit va face parte, prin statutul de Responsabil 
CEAC –(ex: Consiliul pentru Curriculum, Comisia PAS şi PM, partener al 
Consiliului pentru proiecte şi programe educative, colaborator al 
departamentelor funcţionale ale colegiului, colaborator / membru al altor 
comisii de lucru) 

c) Mandatul de Responsabil este de 1 an. 
Art.164 Mandatul Responsabilului încetează în următoarele situaţii: 
a) la solicitarea persoanei în cauză - trebuie anunţat directorul cu cel puţin 2 

săptămâni înainte de părăsirea Comisiei 
b) imposibilitatea obiectivă de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioadă mai 

mare de 3 luni (absenţă motivată de la serviciu) 
c) schimbarea unităţii de învăţământ 
d) în cazul deciziei de demitere dată de director, în baza propunerilor 

majorităţii membrilor comisiei (½+1 din numărul membrilor comisiei), ca 
urmare a evaluării periodice a activităţii acestuia 

Art.165 În caz de demitere din funcţie a Responsabilului de comisie, în cel 
mult 2 săptămâni de la data hotărârii, Consiliul Profesoral va face noi 
propuneri pentru postul vacant, pe baza cărora directorul va numi în funcţie 
un alt responsabil. 
Art.166 Calitatea de membru al comisiei se obţine prin numirea şi decizia 
scrisă a directorului, în baza: 
a) propunerilor exprimate de către Responsabilul comisiei 
b) acceptării de către persoana propusă a candidaturii pentru acest statut ( 

ţinând cont atât de atribuţiile prezentei comisii, cât şi de atribuţiile derivate 
din alte comisii din care implicit va face parte, prin statutul de membru 
CEAC (ex: coordonator al unor comisii din Consiliul pentru Curriculum, 
Responsabil Comisia PAS şi PM, partener al Consiliului pentru proiecte şi 
programe educative, colaborator al departamentelor funcţionale ale 
colegiului, colaborator / membru al altor comisii de lucru) 

c) Mandatul de membru al comisiei este de 1 an. 
Art.167 Mandatul de membru încetează în următoarele situaţii: 



a) la solicitarea persoanei în cauză - trebuie anunţat Responsabilul cu cel 
puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Comisiei 

b) imposibilitatea obiectivă de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioadă mai 
mare de 3 luni (absenţă motivată de la serviciu) 

c) schimbarea unităţii de învăţământ 
d) nerespectarea atributiilor ; în cazul deciziei de demitere dată de director, 

în baza propunerilor majorităţii membrilor comisiei (½+1 din numărul 
membrilor), ca urmare a evaluării periodice a activităţii acestuia. 

Art.168 Demiterea se va aplica doar după ce a fost analizată activitatea 
membrului în cauză, în cadrul întâlnirilor comisiei. 
Art.169 Demiterea poate fi aplicată direct, doar dacă membrul în cauză 
săvârşeşte fapte ce aduc prejudicii de imagine /morale şcolii.Acest lucru este 
decis de director, în baza votului majoritar (½+1 din numărul membrilor ) al 
Consiliului Profesoral. 
Art.170 În caz de demitere din funcţie a unui membru al comisiei, în cel mult 
2 săptămâni de la data hotărârii, Responsabilul Comisiei va face noi 
propuneri pentru postul vacant, pe baza cărora directorul va numi în funcţie 
un alt membru. 
Art.171 Calitatea de colaborator pe perioadă determinată se obţine prin 
implicarea persoanei de către Responsabilul comisiei, pe o perioadă 
determinată, într-o activitate concretă a comisiei. Această implicare se face în 
baza: 
a) propunerii de colaborare exprimată de către Responsabilul comisiei 
către o anumită persoană + acceptul implicării de către persoana solicitată 
b) propunerii de colaborare exprimată de o anumită persoană doritoare 
către Responsabilul comisiei + acceptul implicării de către Responsabilul 
comisiei 

Art.172 Statutul de colaborator pe o perioadă determinată se păstrează pe 
întreaga perioadă a activităţii determinate în care a acceptat să se implice. 
Art.173 Statutul de colaborator pe o perioadă determinată încetează în 
următoarele situaţii: 
a) după finalizarea perioadei şi respectiv a activităţii în care persoana a 
dorit să colaboreze 
b) la solicitarea persoanei în cauză - trebuie anunţat Responsabilul în 
maxim 3 zile de la acceptarea implicării 
c) imposibilitatea obiectivă de a-şi îndeplini sarcinile din activitatea pe 
care a acceptat-o  
d) schimbarea unităţii de învăţământ 
e) în cazul deciziei de încetare a colaborării pe acea perioadă 
determinată, în baza propunerilor majorităţii membrilor comisiei (½+1 din 
numărul membrilor), ca urmare a monitorizării activităţii acceptate    



TITLUL IX 
PARTENERII EDUCAȚIONALI 

 
Art. 174 Formele de colaborare ale şcolii cu familia sunt:  
a) Adunarea generală a părinților;  
b) Comitetele de părinţi pe clase; 
c) Consiliul reprezentativ al părinților; 
c) Ședintele cu parinţii; 
d) lectoratele cu părinţii; 
e) corespondenţa cu părinţii; 
f) vizite la domiciliul elevilor efectuate de dirigintele clasei său de comisia 
de anchetă socială, dacă este cazul. 
 

Capitolul 1 
Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 
Art.175 Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sunt prevazute la 
art. 238-242 din ROFUIP 
 

Capitolul 2 
Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 
Art.176 Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sunt prevazute la 
art. 243-245 din ROFUIP 
Art.177 Parintele/tutorele legal are obligatia să se prezinte la scoala de cate 
ori este solicitat de dirigintele clasei său director. Convocarea la scoala a 
parintelui/tutorelui legal se poate face, prin mentionarea in carnetul de elev, 
unde parintele va semna de luare la cunostinta, telefonic sau postal. 
Art.178 Corespondenţa purtată cu părinţii are rolul de a inştiinţa în scris 
despre: 
a)  abaterile elevilor; 
b)  situatia scolara la finele anului scolar; 
c)  corigentele elevilor si perioada examenelor de corigenta; 
d)  situatii deosebite precum preavizul de exmatriculare. 
Art.179 În caz de neprezentare a parintelui la convocarea făcută de diriginte, 
preavizul de exmatriculare se va trimite poștal. 
Art.180 În cazul elevilor care ridică probleme disciplinare repetate, odată cu 
semnarea  preavizului  de exmatriculare părintele și elevul își iau un 
angajament scris că faptele nu se vor mai repeta. 
Art.181 Parintele/tutorele legal va semna cu şcoala un acord de parteneriat în 
educaţie la înscrierea copilului în unitatea noastră de învăţământ. 
 
 

Capitolul 3 
Adunarea generala a părinților 

 
Art.182 Adunarea generala a părinților se constituie și funcționează la nivelul 
fiecarei clase conform art. 246 – 247 din ROFUIP. 
Art.183 Are următoarele obligaţii: 
a)  să manifeste interes față de activitatea instructiv-educativa desfășurată 



atât în cadrul școlii cât și în activități extracurriculare; 
b)  să ia parte la toate ședințele cu părinţii organizate de diriginte, cel putin 
o dată pe semestru și să raspundă chemării dirigintelui ori de câte ori acesta 
o solicită; 
c)  să sprijine dirigintele in activitatea de imbunatatire a frecventei; 
d)  să se implice in imbunatatirea conditiilor de studiu a elevilor; 
e)  să participe prin contributii financiare minimale, stabilite de Consiliul 
reprezentativ al părinţilor, la constituirea fondului comitetului de părinţi; 
f) să  participe  ori de câte ori este cazul  prin  contribuții  financiare  sau  
materiale  la recuperarea pagubelor săvârșite de elevi; 
g)  să sprijine diriginții în activitatea de consiliere și orientare profesională. 
Art.184 Şedinţele cu părinţii se organizează de către diriginţi cel puţin o dată 
pe semestru şi  ori de câte ori situaţia de la clasă o impune. 
Art.185 Şedinţele cu părinţii au o tematica fixata la inceputul anului scolar. 
Secretarul comitetului de părinţi pe clasă intocmeste  la fiecare sedinta cate 
un proces verbal, care se depune de catre diriginte la dosarul Comisiei 
metodice a diriginţilor. 
 
 

Capitolul 4 
Comitetul de părinți 

 
Art.186 La nivelul fiecarei clase se inființează și funcționează comitetul de 
parinți. Acesta este compus din trei persoane, alegerea acestora se face 
conform art. 248 din ROFUIP. 
Art.187 Atribuțiile comitetului de părinți sunt specificate în art. 249 - 251 din 
ROFUIP. 
 

Capitolul 5 
Consiliul reprezentativ al părinților 

 
Art.188 La nivelul LTIGANO funcționează consiliul reprezentativ al părinților, 
care este compus din președinții comitetelor de părinți. 
Art.189 a) În prima ședință a consiliului se alege un președinte și doi 
vicepreședinți conform art. 253 din ROFUIP  
b) Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor  desemnează  3  reprezentanți  ai  
părinţilor în Consiliul  de Administraţie al LTIGANO şi alege o Comisie de 
cenzori formată din presedinte si  2 membrii, care verifică activitatea 
financiară a Consiliului. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

TITLUL X 
 

Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii 
 
Art.190 Pentru ca pe parcursul anului  şcolar să nu se producă evenimente 
cu consecinţe deosebite atât în rândul cadrelor didactice cât şi în cadrul 
elevilor este necesar ca la nivelul fiecărei unităţi şcolare să se aplice 
următoarele măsuri care au caracter  obligatoriu: 
(1) Pentru prevenirea accidentelor de la înălţime său de la acelaşi nivel, pe 
timpul deplasării, se interzice folosirea scărilor de acces deteriorate, cu 
balustrade necorespunzătoare său lipsă. 
(2) Pentru prevenirea busculadelor, accesul şi evacuarea elevilor în şi din 
şcoală se va face numai în prezenţa cadrelor didactice de serviciu şi numai 
pe căile de circulaţie şi special destinate acestui scop. 
(3) Accesul părinţilor în şcoală este interzis cu excepţia şedinţelor, 
lectoratelor şi consultaţiile organizate de profesori şi diriginţi. 
(4) Elevii din atelierele de instruire practică vor fi supravegheaţi în 
permanenţă de maistrul său inginerul coordonator al activităţi. 
(5) Accesul în laboratoarele de fizică şi chimie se va face numai după ce 
elevii îşi vor însuşi normele specifice pentru prevenirea incidentelor 
periculoase, a accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale. Atât pentru 
atelierele de instruire practică cât şi pentru laboratoarele şcolare, este 
obligatorie instruirea pe linie de protecţia muncii, consemnate în fişa 
individuală de instructaj. 
(6) Orele de educaţie fizică nu se vor desfăşura în sălile de clasă, ci numai 
pe terenurile sau în sălile de sport, lucrul la aparate se va face numai după o 
explicare atentă a fiecărui exerciţiu şi sub supravegherea directă şi 
permanentă a  profesorului coordonator, care răspunde de păstrarea stării 
de sănătate şi a integrităţii corporale a fiecărui elev. 
(7) Verificarea fixării şi chituirii geamurilor de la ferestre; geamurile trebuie 
să fie dintr-o bucată, fiind obligatorie înlocuirea celor fisurate, sparte său 
lipsă. 
(8) Verificarea fixării ghivecelor de flori pe suporturi şi a suporturilor pe perete. 
(9) Verificarea fixării corespunzătoare a tablourilor, panourilor, pancardelor 
folosite pentru semnalizarea riscurilor şi a altor materiale didactice pe pereţii 
sălilor de clasă, coridoarelor şi laboratoarelor. 
(10) Verificarea iluminatului în fiecare sălă de clasă pentru asigurarea 
desfăşurării corespunzătoare a activităţilor didactice. 
(11) Verificarea adaptării băncilor în care elevii învaţă la cerinţele unei 
dezvoltări normale a diferitelor componente ale organismului uman, aşa fel 
încât să poată adopta o poziţie ergonomică, pe toată perioada de şedere în 
clasă. 
(12) Căile de acces, holurile şi culoarele de trecere trebuie să rămână libere 
şi neblocate. Căile de acces şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă trebuie să fie 
puse în evidenţă (marcate) prin indicatoare de securitate amplasăte în 
locurile cele mai potrivite. 
(13) Verificarea fixării porţilor pe terenurile de fotbal, handbal a fileurilor de 



volei, tenis si a suporturilor si panourilor, coşurilor de baschet de către 
profesorii de educatie fizică. 
(14) Verificarea asigurării stabilităţii tablei şi ţiglei de pe acoperişuri, a 
capacelor, gurilor de canalizare din curtea şi clădirea şcolii precum şi fixarea 
şi curăţirea jgheaburilor şi burlanelor de evacuare a apelor pluviale. 
(15) Acolo unde există şantiere de construcţii în incinta unei unităţi şcolare, 
acestea se vor împrejmui şi semnaliza corespunzător pentru a împiediaca 
accesul elevilor şi în general al persoanelor ne autorizate. De asemenea, 
se interzice accesul elevilor în punctele termice şi la tablourile electrice de 
distribuţie şi alimentare. 
(16) Participarea la excursiile, tabelele şcolare, vizitele, manifestările cultural-
sportive se va face pe bază de tabele cu aprobarea conducerii şcolii , cu 
semnătura de luare la cunoştinţă a elevilor privind însuşirea măsurilor de 
securitate pentru activitatea respectivă. 
(17) Se interzice accesul elevilor pe balcoanele şcolii, pe acoperişuri, pe 
schele, pe eşafodaje şi oriunde există pericolul căderii în gol. 
(18) Se interzice staţionarea elevilor (persoanelor) la intrarea în şcoală 
precum şi în spaţiul aferent accesului la intrarea în corpurile de clădire 
(corpurile principal, A şi B). 
 
 
 

Măsuri de siguranţă care să împiedice pătrunderea unor persoane 
străine în spaţiul şcolii  

 
Art.191 Pentru combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional şi 

prevenirea actelor de violenţă împotriva  elevilor şi a cadrelor didactice, 
personalul de pază va trebui să aibă în vedere respectarea cu stricteţe a 
programului  zilnic, permiterea accesului în şcoală a elevilor doar având 
asupra lor însemnul distinctiv (ecusonul), evitarea  părăsirii şcolii de către 
elevi în timpul cursurilor, colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi securizarea 
intrărilor în perimetrul şcolii. 
Pentru aceasta va îndeplini următoarele sarcini: 
(1) Permite accesul elevilor în şcoală numai pe poarta unică de intrare şi 
doar până la ora 08:00 (schimbul I) şi 14:00 (schimbul II); 
(2) Interzice părăsirea şcolii de către elevi înainte de sfârşitul cursurilor. Va 
permite ieşirea pe poartă înainte de sfârşitul cursurilor doar pe bază de 
bilet de voie semnat de către diriginte, ori pe bază de bilet de trimitere de la 
cabinetul medical; 
(3) Permite accesul în curtea şcolii doar a maşinilor şcolii şi a maşinilor 
pentru  aprovizionare cu marfă a chioşcurilor. Nici un alt mijloc de transport 
nu va avea acces fără aprobare din partea conducerii şcolii; 
(4)Interzice staţionarea elevilor sau a oricăror altor persoane în faţa porţii, în 
preajma imediată a ei, 
dincoace ori dincolo de gard; 
(5) Va legitima şi va consemna în registrul de evidenţă toate persoanele 
intrate în şcoală cu un scop precis (Direcţiune, Secretariat, Serviciul 
Contabilitate, Administrativ ori la şedinţele cu părinţii). Actul de identitate va fi 
reţinut la poarta până la ieşirea persoanei străine. Acestei persoane i se va 
înmâna un ecuson cu inscripţia Vizitator. 



(6) Intrarea frauduloasă a unei persoane străine va fi raportată imediat 
conducerii şcolii. 
(7)Anunţă imediat despre apariţia în şcoală sau în preajma ei a unor 
persoane suspecte de practicarea unor activităţi dubioase sau orice faptă de 
natură a prejudicia patrimoniul unităţii; 
(8)În cazul infracţiunilor flagrante, va opri si va preda poliţiei pe făptuitor, 
bunurile sau valorile care fac obiectul  infracţiunii, luând măsuri pentru paza 
lor, întocmind un proces verbal despre luarea acestor măsuri; 
(9)În lipsa paznicului (în cazuri motivate), sarcinile de pază sunt preluate 
de către muncitorul de întreţinere sau fochist; 
(10)Efectuarea serviciului de pază se face conform planificării, în schimburi 
cu o durată variabilă, în funcţie de  personalul disponibil, de perioadele 
necesare efectuării concediilor de odihnă ori a altor cauze neprevăzute; 
(11)În timpul serviciului, agentul de pază va purta în permanenţă însemnele 
distinctive. 
(12)În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze siguranţa 
elevilor şi a personalului didactic, personalul  de pază şi profesorul de 
serviciu are obligaţia să apeleze în cel mai scurt timp numărul unic de 
urgenţă 112. 
Art.192 Personalul de pază şi cel cu atribuţii de pază este obligat să 
cunoască şi să îndeplinească sarcinile de serviciu stabilite prin Fişa 
postului, cât şi pe cele decurgând din Regulamentul de Ordine Interioară. 
(1)Nerespectarea sarcinilor şi a obligaţiilor de serviciu atrage, după caz, 
răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală. 
Art.193 Comisiile  diriginților,  împreună  cu  psihologul  școlar  vor  elabora  
teme  pentru  orele  de dirigenție care să  cuprindă subiecte legate de 
prevenirea, respectiv combaterea violenței în mediul școlar, de prevenirea 
respectiv combaterea consumului de droguri, bauturilor alcoolice sau tutun. 
Art.194 Comisia pentru combaterea violenței în mediul școlar va identifica 
elevii care sunt predispuși la comiterea de infracțiuni sau la victimizare 
pentru a se lua măsuri de prevenire și contracararea acestor situații. 
Art.195  Unitatea  de  învățământ  va  realiza un punct de informare  pe  
probleme  de  educație antiinfracțională. 

 
Dispoziții finale 

 
Art.196  Prezentul  regulament  intră  în  vigoare  de  la  data  aprobării  lui  
în  şedinţa Consiliului de Administrație dar nu mai devreme de 1 septembrie 
2015. 
Art.197 Toate dispoziţiile din Regulamentele de ordine interioară anterioare 
care contravin prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.198 Obligaţiile stabilite prin Regulament de ordine interioară nu sunt 
limitate nici pentru conducere, nici pentru personalul muncitor, ci se 
întregesc cu dispoziţiile legale în vigoare. 
Art.199 Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate 
încălcării acestor prevederi. 
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Anexa 1 

 

ATRIBUŢII GENERALE ALE PROFESORULUI DE SERVICIU 

 

1. Verifică la începerea serviciului pe şcoală starea generală a unităţii şcolare (săli de clasă, 

culoare, scări, grupuri sanitare) pentru a constata aspecte privind curăţenia, ordinea şi integritatea 

bunurilor şcolii. Ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând la nevoie 

sprijinul conducerii şcolii. 

2. Profesorul de serviciu îşi desfăşoară activitatea în pauze în mijlocul elevilor. 

3. Ia măsuri ca elevii să nu staţioneze pe coridoare şi să aerisească sălile de clasă în pauze. 

4. Solicită explicaţii elevilor care sunt găsiţi în curtea școlii pe durata programului şcolar. 

5. Trebuie să cunoască toate activităţile planificate pentru ziua respectivă. 

6. Identifică prin intermediul elevilor de serviciu pe clase problemele conflictuale care apar 

între elevi, de abaterile de la R.O.F.U.I. şi încearcă rezolvarea lor operativă. 

7. Informează imediat conducerea şcolii despre situaţiile deosebite ce apar. 

8. Interzice desfăşurarea în şcoală a unor activităţi nespecifice şi neadmise în şcoli, (comerţ, 

politică etc.) 

9. Îndrumă, oferă relaţii şi informaţii persoanelor străine care intră în unitate. 

 

 

A. Atribuţiile profesorului de serviciu pentru locaţia corp Principal, corp A, corp B 

program 8-14 

 

1. Se prezintă la serviciu la 7 
45

. 

2. Instruieşte elevii de serviciu cu privire la atribuţiile ce le revin pe timpul serviciului şi 

verifică, din oră în oră, dacă s-au realizat aceste atribuţii.  

( pentru corpul Principal - Nu permite accesul elevilor pe uşa principală decât atunci când uşa 

destinată acestora este închisă). 

( pentru corpul A – sună pentru intrarea la ore și ieșire în pauze, conform orarului). 

3. Răspunde de asigurarea securităţii documentelor şcolare şi a bunurilor cadrelor didactice din 

cancelarie. 

4. Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor în școală. 

5. La ora 14
00 

 verifică starea de curăţenie a sălilor de clasă (golire coş, stare inventar, stare 

curăţenie tablă, securizare sală). 

6. La părăsirea cancelariei securizează cataloagele şi cancelaria. 

 

 

B. Atribuţiile  profesorului de serviciu pentru locaţia poartă/curtea școlii 

program 8-14 

 

1. Se prezintă la serviciu la 7 
45

.  

2. Între 8 şi 8
20

 întocmeşte lista elevilor întârziaţi (Anexa 3). Lista se predă profesorului de 

serviciu responsabil cu centralizarea abaterilor. 

3. Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor în spaţiul din jurul şcolii. 

4. Asigură împreună cu portarul respectarea interdicţiei de părăsire a spațiului şcolar de către 

elevi pe durata cursurilor.  



OBS: Ieşirea elevilor din spațiul şcolar în timpul programului sau în pauze se face numai după 

prezentarea biletului de voie întocmit de diriginte. În lipsa acestuia, în situaţii speciale, profesorii de 

serviciu pot da bilete de voie. 

5. Interzice intrarea în unitate a persoanelor ce pot avea asupra elevilor influenţe negative. 

 

 

C. Atribuţiile  profesorului de serviciu responsabil cu centralizarea abaterilor 

program 8-14 

 

 

1. Se prezintă la serviciu cel târziu la 8
45

. 

2. Între 9
00

 şi 14
00

 centralizează conform Anexa 3.1  

a. listele primite de la profesori cu elevii care nu poartă ținuta IGA. 

b. listele cu elevii întârziati  

c. abaterile constatate de profesorii de serviciu. 

3. Centralizatoirul se predă la directorul adjunct la finalizarea cursurilor. 

4. Verifică semnarea condicii de prezență. 

5. Întocmeşte proces-verbal în Registrul de procese-verbale pentru profesorii de serviciu,  în care 

sunt consemnate toate evenimentele din ziua respectivă.  
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