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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1 (1) Regulamentul intern al CSEI Nr.1 Sibiu, denumit în continuare RI, constituie un sistem unitar de 

norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ/ 

nedidactic din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Sibiu (denumit în continuare CSEI 

Nr.1 Sibiu), precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei, pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai 

acestora şi asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale şi a celorlalte norme 

legale al căror obiect de reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu 

organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

 

(2) Dispoziţiile prezentului RI al CSEI Nr.1 Sibiu vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu: 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului  

 Convenţia cu privire la drepturile copilului  

 Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene 

 Carta Limbilor Minoritare şi Regionale  

 Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr.1/ 2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

 ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitarOrdinul  MECTS Nr.5555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului 

Bucuresti de resurse si asistenta educationala - Anexa Nr. 3 Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă   

 Ordinul MECTS Nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a învăţământului special şi special integrat 

 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate- învăţământ preuniversitar, 

înregistrat la MMFPSPV sub nr. 1483/2014  

 Legea  nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr.210/1999 privind concediul paternal 

 Lege nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare   

 Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005  privind 

asigurarea calitatii educaţiei 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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  Legea 399/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158 /2005 privind concediile si 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Legea nr. 292 /2011, Legea asistenţei sociale 

 Legea  nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 

 Legea 91/2014 privind acordarea unei zile libere lucrătoare pe an pentru îngrijirea sănătății 

copilului 

 Hotărârea Guvernului nr. 576/2015 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului 

 Hotărârea Guvernului nr. 250 /1992, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor 

din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare cu 

modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 

învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor 

cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat 

 ORDONANŢA nr. 27 /2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

 Ordin MECT nr. 1.540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi si aprobarea 

Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregarii şcolare a copiilor romi 

 ORDIN MENCS nr. 3.844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011 aprobă  modificarea și 

completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 49 /2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea 

Statutului elevului 

 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016, (RGPD), 

aplicabil din 25 mai 2018 

 art.2, alin.(3) al Anexei OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E. nr. 4.183/04.07.2022 

 

 

(3) Regulamentul intern al CSEI Nr.1 Sibiu constituie instrumentul juridic pe baza căruia sunt reglementate 

în CSEI Nr.1 Sibiu, conform dispoziţiilor obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă 

aplicabile,  următoarele: 

 Organizarea activității în CSEI Nr.1 Sibiu 

 Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților 

 Organizarea timpului de lucru şi a timpului de odihnă 

http://lege5.ro/Gratuit/g4ztgmryhe/normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-nr-91-2014-privind-acordarea-unei-zile-lucratoare-libere-pe-an-pentru-ingrijirea-sanatatii-copilului-din-15072015
http://www.edu.ro/index.php/articles/21681
http://www.edu.ro/index.php/articles/21681
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 Reguli concrete privind disciplina muncii în instituţie 

 Reguli privind abaterile disciplinare, sancţiunile aplicabile 

 Reguli privind soluţionarea cererilor, propunerilor, sesizărilor şi reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor; 

 Reguli de procedură disciplinară  

 Respectarea principiului nediscriminării şi al combaterii oricăror forme de excluziune socială şi de 

încălcare a demnităţii umane; 

 Regulile privind accesul la informaţiile de interes public şi relaţiile cu media; 

 Reguli privind asigurarea condiţiilor de muncă, protecţia, igiena şi securitatea muncii; 

 Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 

 Reguli privind elevii 

 Reguli privind părinții  

 

 (4) Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare și 

funcționare al CSEI Nr.1 Sibiu. 

 

(5) Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării CSEI Nr.1 Sibiu sunt următoarele: 

a. principiul echităţii - accesul la învăţare se realizează fără discriminare/segregare; 

b. principiul calităţii - activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune 

practici naţionale şi internaţionale; 

c. principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

d. principiul eficienţei - obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor 

existente;  

e. principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 

dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase; 

f. principiul transparenţei - asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea 

periodică şi adecvată a acestora; 

g. principiul incluziunii sociale; 

h. principiul participării şi responsabilizării părinţilor. 

 

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru conducerea instituţiei, pentru personalul didactic 

de predare, personalul didactic auxiliar precum şi pentru personalul nedidactic, pentru elevi şi părinţi care 

vin în contact cu personalul CSEI Nr.1 Sibiu.  

 

Art. 3 În România, potrivit Art. 32 din Constituţia României, statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la 

educaţie, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii 

care ar putea constitui o discriminare sau segregare. 

 

Art. 4 Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul 

tarii. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenta instituţională în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor proprii. 

 

Art. 5 Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul CSEI Nr.1 Sibiu se desfăşoară potrivit principiilor 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi potrivit 

actelor normative generale şi speciale. 
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Art. 6 (1) CSEI Nr.1 Sibiu este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor 

normative elaborate de MENCS , a deciziilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, a prezentului 

Regulamentul intern al CSEI Nr.1 Sibiu precum și ale Regulamentului de Organizare și funcționare al CSEI 

Nr.1 Sibiu. 

 

(2) Regulamentul intern, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din CSEI Nr. 1 Sibiu 

cuprinde numai prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în concordanta cu 

dispoziţiile legale în vigoare. Regulamentul intern se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, 

după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate 

la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

. După aprobare, acesta trebuie respectat de tot personalul unităţii de învăţământ, de elevi şi 

părinţi/reprezentanți legali ai acestora. 

 

Art. 7 Protecţia socială a elevilor din învăţământul special şi special integrat se realizează în conformitate 

cu legislaţia în vigoare privind protecţia socială a persoanelor cu deficienţe. 

 

Art. 8  Învăţământul special din România este gratuit, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Art. 9 În incinta CSEI Nr. 1 Sibiu sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice forma de activitate 

care încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, 

precum şi a personalului didactic şi nedidactic. 

 

Art. 10 (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 

(2) Structura anului de învăţământ, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor şi vacanțelor se stabilesc 

prin ordin al ME, cu consultarea federaţiilor reprezentative la nivel de ramură – învăţământ. 

(3) În situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o 

perioada determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:  

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor şi cu aprobarea 

inspectorului şcolar general; 

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea 

MENCS 

c) la nivel regional sau naţional prin ordinul ME. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la 

sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unităţii de învăţământ. 

 

Art. 11 Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii  educaţiei naţionale nr. 1 /2011 

 

Art. 12 Prezentul Regulament are o valabilitate de un an şcolar. Dacă baza legală care stă la baza întocmirii 

lui nu suportă schimbări majore, el poate fi prelungit pentru încă un an şcolar cu modificările aprobate de 

Consiliul de Administraţie, prevăzute într-o anexă. 

 

Art. 13 Orice modificare a RI se face în primele 30 de zile ale anului școlar și se aduce la cunoștința tuturor 

persoanelor implicate. Modificările aduse prezentului RI se completează cu Anexă. 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CSEI NR.1 SIBIU 
 

II.1 CONSIDERENTE GENERALE 

 

Art. 14 (1) CSEI Nr.1 Sibiu este o unitate de învăţământ special de stat pentru deficienţe intelectuale şi 

asociate; de nivel gimnazial, (preşcolar – primar - gimnazial), formă de zi, în şcoli integratoare de masă, în 

spital şi la domiciliu. 

 (2) CSEI Nr.1 Sibiu reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor 

copiilor, prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă, precum şi personalului care este 

implicat în educaţia acestora.  

(3) CSEI Nr.1 Sibiu este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, care face parte din reţeaua 

şcolară, fiind organizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, având ca scop şi finalitate 

recuperarea, compensarea, reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de 

copii/elevi/tineri cu deficienţe.  

(4)Activităţile specifice procesului de învăţământ din CSEI Nr.1 Sibiu se află sub îndrumarea şi 

coordonarea ISJ Sibiu, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate de învăţământ 

preuniversitar din ţară. 

(5) CSEI Nr.1 Sibiu colaborează cu alte unităţi de învăţământ, cu unităţi conexe ale învăţământului 

preuniversitar, cu universităţile, cu direcţiile judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 

autorităţile locale, cu operatorii economici, cu organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunităţii 

locale, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate care au preocupări în domeniul educaţiei.  

 

Art. 15 CSEI Nr.1 Sibiu dispune de planuri de învăţământ, programe şcolare, de manuale şi metodologii 

didactice alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011.  

 

Art. 16 Scopul CSEI Nr.1 Sibiu este de a instrui, educa, recupera şi integra social copiii, elevii şi tinerii cu 

CES.  

 

Art. 17 CSEI Nr.1 Sibiu desfăşoară activităţi de predare-învăţare-evaluare, normate în baza legislaţiei în 

vigoare, şi dezvoltă servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive. 

 

Art. 18 Obiectivele CSEI Nr.1 Sibiu sunt:  

a) intervenţia directă, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul 

educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/elevi/tineri cu CES, părinţi, cadre didactice din şcolile 

de masă, membri ai comunităţii locale;  

b) informarea, formarea continuă/perfecţionarea şi consilierea personalului didactic în domeniul educaţiei 

incluzive;  

c) oferirea de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile 

de masă;  

d) oferirea de servicii de învăţare, de pregătire pentru viaţa de adult.  

 

Art. 19 CSEI Nr.1 Sibiu are următoarele atribuţii:  
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a) realizează depistarea precoce şi asigură intervenţia timpurie în cazul copiilor cu CES;  

b) şcolarizează copii/elevi/tineri cu diverse grade şi tipuri de deficienţă intelectuală și asociată;  

c) realizează terapii specifice pentru copiii cu CES din învăţământul special şi din învăţământul integrat 

de masă;  

d) evaluează şi urmăreşte evoluţia şcolară a copiilor cu CES prin intermediul Comisiei Interne de Expertiză 

Complexă;  

e) întocmeşte dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi îl trimite către Comisia de Evaluare şi Orientare 

Școlară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) 

Sibiu;  

f) face propuneri de reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul 

Comisiei Interne de Expertiză Complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;  

g) realizează şi aplică planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;  

h) realizează adaptări curriculare şi asigură asistenţa psiho-educaţională a copiilor/elevilor cu CES 

integraţi, prin profesori itineranţi şi de sprijin;  

i) propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, după caz;  

j) oferă consiliere şi asistenţă psihopedagogică cadrelor didactice din învăţământul de masă care 

furnizează programe de educaţie remedială;  

k) promovează învăţământul incluziv;  

l) asigură şcolarizarea şi asistenţa educaţională şi terapeutică a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme 

de şcolarizare la domiciliul elevului, cu frecvenţă redusă, cu scutire de frecvenţă, comasate etc.;  

m) monitorizează evoluţia copiilor/elevilor cu CES;  

n) informează şi consiliază familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educaţiei acestora;  

o) participă, împreună cu angajații CJRAE  la activităţi de informare, formare, perfecţionare şi 

documentare a cadrelor didactice din învăţământul de masă şi special care se ocupă de educaţia copiilor 

cu CES;  

p) valorifică experienţa psihopedagogică pozitivă şi promovează ideile moderne privind educaţia specială 

prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetări aplicative şi prin crearea de mijloace didactice;  

q) asigură resursele umane şi materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educaţiei 

speciale;  

r) desfăşoară activităţi de cercetare şi consultanţă metodico-ştiinţifică;  

s) asigură propria dezvoltare instituţională prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de 

finanţare, sponsorizări, donaţii, parteneriate etc.);  

t) colaborează cu instituţiile care promovează alternativele educaţionale aprobate şi cu toate instituţiile din 

comunitatea locală implicate în problematica elevilor cu CES.  

 

Art. 20 CSEI Nr.1 Sibiu asigură următoarele servicii specializate:  

a) educaţie specială şi specializată a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilităţi;  

b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, 

dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, TSA, dizabilităţi mintale, 

senzoriale, fizice, neuromotorii şi asociate;  

c) evaluare psihopedagogică a competenţelor fundamentale ale elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a, a 

VI-a; 

d) asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integraţi în învăţământul 

de masă;  

e) informare şi consiliere pentru părinţii elevilor;  

f) informare şi consiliere a cadrelor didactice;  

g) cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate;  
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h) testare şi consiliere psihologică.  

 

Art. 21 De serviciile CSEI Nr.1 Sibiu beneficiază:  

a) preşcolarii şi şcolarii din învăţământul special şi de masă;  

b) părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor 

c) personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul educaţiei 

speciale a copiilor;  

d) elevi/studenţi care efectuează module de practică pedagogică;  

e) membrii ai comunităţii locale.  

 

II.2 PROGRAMUL ȘCOLII 

 

Art. 22 (1)În învăţământul special, durata orei de curs, a activităţilor realizate de învăţători / profesori şi a 

activităţilor de intervenţie terapeutică specifică este de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute, după fiecare 

oră. 

(2) Profesorul răspunde de întreaga activitate şi de securitatea elevilor pe parcursul celor 45 de minute. 

(3) Toate clasele/grupele care sunt integrate în unităţi de masă, respectă orarul şcolii integratore. Dacă ora 

de curs este de 50 de minute, se organizează activităţi interdisciplinare, de tip recreativ, în ultimele 5 minute. 

 

Art. 23 În CSEI Nr.1 Sibiu, orarul şi programul şcolii este adaptat la nevoile partenerilor noştri (Fundaţia 

Un Copil O Speranţă – UCOS- Sibiu - Centrul Caleidoscop, Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu  şi 

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi „Speranţa” Sibiu), la nevoile elevilor noştri şi la 

posibilitatea de transport a elevilor. Astfel: 

a)  Învăţământul primar şi gimnazial funcţionează, în programul de dimineaţă, începând cu ora 800 şi, 

în funcţie de orarul fiecărei clase, maxim 6 ore, adică până la 1330 ; după-amiaza între orele 1130-1735 

b)  Clasele I-IV, elevi cu deficienţe mentale moderate (DMM), continuă programul de după-masă cu 

activităţi de terapie educaţională complexă şi integrată cu 3 profesori educatori.  

c)  Orele de terapie educaţională la cele 4 clase primare se efectuează după terminarea orelor de curs, în 

număr de 4 ore de curs zilnic. 

 

 

ACCESUL ÎN INSTITUŢIE  
 

III.1 REGULI GENERALE 

 

Art. 24 Este interzis accesul în instituţie a persoanelor turbulente  aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, 

a celor având un comportamentt agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 

liniştea publică.  

 

Art.25 Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau a celor care au asupra lor arme, sau obiecte 

contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iradiante-lacrimogene sau uşor inflamabile.  

 

Art.26 Este interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter politic, obscen sau agitator, a stupefiantelor, a 

băuturilor alcoolice şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul şcolii sau în 

imediata apropiere a acesteia. 
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Art.27 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, 

cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, conducerea unităţii şi profesorii implicaţi 

vor supraveghea intrarea în şcoală a persoanelor invitate să participe la aceste manifestări. 

 

Art.28 După terminarea orelor de curs, poarta şcolii va fi încuiată de către personalul de îngrijire, după ce 

în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor şi siguranţei imobilului, şi 

s-a activat sistemul antiefraţie. 

 

III.2 ACCESUL ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ  

 

Art. 29 Profesorii de serviciu supraveghează pătrunderea elevilor în școală, zilnic. 

 

Art.30 Accesul elevilor în școală este supravegeat și de către agentul de pază angajat. 

 

Art. 31 După terminarea orelor de curs, clădirea şcolii va fi încuiată de către îngrijitor, după ce în prealabil 

s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor şi siguranţei imobilului. 

 

III.3 ACCESUL PĂRINŢILOR  ÎN INSTITUŢIE 

 

Art. 32 Accesul părinţilor/reprezentanţi legali în incinta şcolii este permis numai în următoarele cazuri: 

a) la solicitarea conducerii CSEI Nr.1 

b) la solicitarea cadrelor didactice 

c) la şedinţele /consultaţiile /lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic 

d) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte /documente de studii sau alte situaţii şcolare care 

implică relaţia directă a părinţilor /reprezentanţilor legali cu personalul secretariatului şcolii, asistentul 

social /psihologul şcolii, profesorul diriginte, conducerea şcolii, cu respectarea programului 

e) la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu personalul 

didactic/didactic auxiliar al şcolii 

f) la diferite evenimente şi activităţi extracurriculare organizate în cadrul şcolii, la care sunt invitaţi să 

participe 

g) pentru sprijinirea deplasării copiilor în şi din sala de curs, în şi spre domiciliu. 

h) Alte cazuri speciale (evenimente neprevăzute) 

 

Art. 33 Modul de acces: 

a) Accesul în instituţie se face prin accesarea interfonului existent la poarta. Secretara sau directorul 

validează sau nu intrarea persoanelor în şcoală.  

b) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului se face doar prin poarta instituţiei, şi este permis 

numai după verificarea identităţii acestora de către agentul de pază, care va proceda la legitimarea 

acestora. 

c) Agentul de pază va înregistra la poartă numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, scopul 

vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii în Registrul pentru evidenţa accesului 

vizitatorilor în spaţiul CSEI Nr.1 Sibiu. 
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d) După înregistrarea datelor de identitate anterior Menționate, agentul de pază înmânează ecusonul de 

vizitator / invitat. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada în care se află 

în şcoală şi de a-l restitui agentului de pază la plecare.  

e) Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au acces numai în curtea instituţiei şi numai în timpul pauzelor. 

Accesul în interiorul instituţiei este permis în cazurile speciale, prevăzute la art.33 

f) Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului Intern al 

şcolii referitoare la accesul în instituţie  şi de a nu părăsi locul stabilit de către agentul de pază pentru 

intâlnirea cu personalul şcolii 

g) Se interzice accesul părinţilor /reprezentantului legal al copilului în alte spaţii decât cele stabilite de 

conducerea CSEI Sibiu, fără acordul acesteia. Nerespectarea acestor prevederi  poate conduce la 

evacuarea din perimetrul şcolii a persoanei respective de către organele abilitate şi/sau la interzicerea 

ulterioară a accesului în şcoală. 

 

III.4 ACCESUL  PERSOANELOR STRĂINE 

 

Art. 34 Modul de acces: 

a) Accesul în instituţie se face prin accesarea interfonului existent la poartă. Secretara sau directorul 

validează sau nu intrarea persoanelor în şcoală.  

b) Accesul în şcoală al persoanelor străine (denumite în continuare vizitatori) este permis numai după 

verificarea identităţii acestora de către agentul de pază, care le va  legitima. 

c) Agentul de pază va înregistra la poartă numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, scopul 

vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii în Registrul pentru evidenţa accesului 

vizitatorilor în spaţiul CSEI Nr.1 Sibiu. 

d) După înregistrarea datelor de identitate anterior Menționate, agentul de pază înmânează ecusonul de 

vizitator / invitat. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada în care se află 

în şcoală şi de a-l restitui agentului de pază la plecare.  

e) Agentul de pază va conduce vizitatorul  în curtea şcolii. 

f) Vizitatorii au obligaţia de a respecta prevederile ROF şi RI al şcolii referitoare la accesul în instituţie. 

g) Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite de conducerea CSEI Nr.1 Sibiu, fără 

acordul acesteia. Nerespectarea acestor prevederi  poate conduce la evacuarea din perimetrul şcolii a 

persoanei respective de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului în şcoală. 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA MUNCII 
 

 

Art.35  Timpul de lucru pentru personalul didactic se stabileşte potrivit normelor cuprinse în Legea nr. 

1/2011, art.262 alin (1), iar pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul nedidactic potrivit 

normelor stabilite prin Titlul III, capitolul I din Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă.  

 

Art.36 

(1) Durata medie a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână, timp de 5 zile, cu două zile 

de repaus.  

(2) Orele de începere şi orele de terminare a programului normal de lucru se fixează astfel:  
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a) pentru activitatea didactică cu elevii, programul personalului implicat se desfăşoară între orele 08.00-

17.00, conform orarului didactic;  

b) pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ, programul se desfăşoară între orele 

06.00- 19.00, de luni până vineri inclusiv;  

(3) Personalul nedidactic şi personalul didactic auxiliar au dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care 

este inclusă în programul de lucru.  

 

Art.37 Orele suplimentare  

Fiecare salariat trebuie să-si rezolve sarcinile de serviciu în programul normal de lucru. Orele 

suplimentare peste programul de lucru se efectuează la solicitarea angajatorului cu consimțământul 

salariatului sau la solicitarea angajatului cu aprobarea angajatorului. Orele suplimentare pot fi efectuate în 

cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, compensându-se prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile calendaristice. Timpul suplimentar lucrat va fi notificat într-un document intern, 

semnat de şeful lui direct şi transmis directorului unităţii.  

 

Art.38  Întârzieri /Absenţe/ Invoiri  

(1) Nu este permisă întârzierea la serviciu sau plecarea înaintea terminării programului. Este 

considerată întârziere orice sosire după programul de începere stabilit.  

(2) Pentru orice motiv, angajatul trebuie să-şi informeze şeful imediat despre absentarea de la 

serviciu sau să anunţe acest lucru prin orice mijloace. In cazurile în care întârzierile sau absenţa  

s-au datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boala, 

accident) salariatul are obligaţia de a informa în următoarele în cel mult 24 de ore pe directorul 

unităţii sau , dacă acesta nu poate fi contactat,. pe superiorul căruia îi este direct subordonat 

(3) Salariaţii pot fi învoiți să lipsească în interes personal de la locul de muncă, un număr de ore sau 

chiar o zi întreaga( maximum 5 zile pe an), pe baza unui bilet de învoire aprobat de directorul 

unității sau superiorul direct. Biletul de voie conţine menţiunea că salariatul pleacă în interes 

personal, data, durata şi ora când începe învoirea. Angajaţii trebuie să se asigure că învoirile 

solicitate sunt justificate şi nu afectează în mod serios activitatea profesională.  

 

Art.39  Concediul de odihnă  

Dreptul la concediul anual platit, este garantat tuturor salariaţilor. Salariaţii CSEI Nrt.1 Sibiu beneficiază 

de concediu de odihnă plătit astfel: 

 a) cadrele didactice beneficiază de concediu anual în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de 

zile lucrătoare (art. 267 din Legea nr.1/2011). Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru 

fiecare cadru didactic se stabilesc de Consiliul de Administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi 

al celui în cauză; 

 b) personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de concediu în funcţie de vechimea în 

muncă, astfel:  

- până la 5 ani vechime – 21 zile lucrătoare;  

- între 5-15 ani vechime – 24 zile lucrătoare;  

- peste 15 ani vechime – 28 zile lucrătoare.  

Angajatorul poate rechema salariatul din concediu în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente ce 

impun prezenţa salariatului, cu respectarea prevederilor art. 146 alin. (2) din Codul Muncii. 

 Înainte de plecarea salariatului în concediul de odihna trebuie solicitată efectuarea acestuia printr-o 

cerere tip care va fi semnată de către directorul unităţii. Indemnizaţia aferentă zilelor de concediu de 

odihnă se plateşte conform legislaţiei în vigoare.  
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Art.40 Concediul pentru evenimente personale  

În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor 

evenimente familiale deosebite:  

a. căsătoria salariatului – 5 zile;  

b. nasterea unui copil – 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura(concediul 

paternal);  

c. căsătoria unui copil - 3 zile;  

d. decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al 

altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 

e. decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare; 

f. la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati cu mutarea domiciliului in alta 

localitate – 5 zile  

g. schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

h. îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), 

respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii). 

i. donatori de sange – conform legii;  

 

Art. 41 Concediul plătit pentru Sărbători legale şi religioase 

Zilele de sărbatoare legală în care nu se lucrează sunt:  

a. 1 si 2 Ianuarie,  

b. 24 Ianuarie  Unirea Principatelor Romane 

c. Prima, a doua și a treia zi de Paşte  

d. 1 Mai  

e. 1 Iunie Ziua Copilului 

f. Prima şi a doua zi de Rusalii 

g. Adormirea Maicii Domnului - 15 august 

h. 5 Octombrie – Ziua Educației 

i. Sfântul Apostol Andrei cel Intâi chemat, Ocrotitorul României 30 noiembrie 

j. 1 Decembrie 

k. 25 şi 26 Decembrie  

l. 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.  

m. două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte. 

 

 

 

Art. 42 Concedii medicale 

Salariatul, personal sau printr-o alta persoană, trebuie să informeze imediat angajatorul când se afla în 

concediul medical. Este obligatorie prezentarea certificatului cel mai târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii 

următoarele celei pentru care s-a eliberat certificatul medical. Calculul şi plata concediului medical se fac 

cel mai târziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. Calculul şi plata indemnizaţiilor 

de asigurări sociale se fac pe baza certificatului emis în condiţiile legii.  

 

Art. 43 Concediul de maternitate  

Condiţiile de acordare şi plata concediilor de maternitate şi a concediului de creştere şi îngrijire copil sunt 

cele prevăzute de legislaţia în vigoare. Se vor implementa măsurile necesare, care să promoveze 
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îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă a angajatelor gravide, a angajatelor lăuze şi a celor care 

alăptează, grup considerat vulnerabil faţă de anumite riscuri.  

 

Art. 44 Alte concedii  

(1) Concedii fără plată  

  (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale care necesită mai mult de câteva ore într-o zi,, salariaţii 

au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an 

calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ. 

  (2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la 

concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru 

pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe 

an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă. 

  (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul 

părţilor. 

  (4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, 

cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar (în cazul 

personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe 

perioada respectivă. 

  (5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul 

didactic titular cu peste 10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a valorificat acest drept, poate beneficia 

de concediul fără plată şi cumulat, în doi ani şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere că nu i s-

a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii. 

Conducerea unităţii acordă concediul fără plată, la cererea salariaţilor, scrisă şi înregistrată la unitate. 

Fiecare va fi analizată de directorul unităţii. Unitatea işi rezervă dreptul de a refuza cererea de concediu 

fără plată, dacă aceasta contravine necesităţlor operaţionale şi va afecta desfăşurarea normală a activităţii.  

 

(2) Concedii pentru formare profesională  

Salariaţii au dreptul să beneficieze la cerere, de concedii pentru formare profesională conform art. 154-158 

din Codul muncii. Acestea se pot acorda cu sau fără plată, în condițiile legale stabilite. Concediile fără plată 

se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care acesta o urmează din iniţiativa 

sa. Unitatea poate respinge cererea de concediu, dacă absenţa salariatului ar prejudicia buna desfășurarea a 

activităţii. Cererea de concediu trebuie înaintată directorului unităţii cu cel puţin o lună înaintea efectuării 

concediului şi trebuie să precizeze data de începere a cursului, domeniul, durata acestuia, precum şi 

denumirea instituţiei de formare profesională 

(3) Concediu suplimentar  

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se 

stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4. 

(4) Concedii speciale 

Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu 

handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile 

lucrătoare, în condiţiile legii. 
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CONDUCEREA 

 

DIRECTORUL 

 

Art. 45 Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte 

reglementări legale.  

 

Art. 46  Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa 

postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, în baza reperelor stabilite 

şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice.  

 

Art. 47 Are drept de îndrumare şi control asupra întregului personal salariat al şcolii. 

 

Art. 48 Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi   şcolare/extraşcolare, 

efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ (inspectorii din I.S.J. şi ME). 

  

Art. 49  Este preşedintele Consiliului profesoral în faţa căruia prezintă rapoarte anuale şi semestriale. 

 

 

DIRECTORUL ADJUNCT 

 

Art. 50 Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa 

postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament îi evaluează activitatea şi îi acordă 

calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de 

administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei 

postului; 

 

Art. 51 Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de 

învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele 

stabilite prin fişa postului şi prin regulament al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele 

directorului, în lipsa acestuia.  

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

Art. 52  Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

  a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

  b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 

  c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

  d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

  e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
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  f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora. 

  

Art. 53 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

  a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

  b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

  c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 

şi din contractele individuale de muncă; 

  d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 

Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; 

  e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

  f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

  g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

  h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

  i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 

CAPITOLUL IV 

REGULAMENTUL INTERN PENTRU ANGAJAȚI 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.54 Prezentul capitol al regulamentului intern este întocmit în temeiul art. 241 - 246 din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii si cuprinde în principal:  

a) regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă;  

b) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnităţii;  

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului si ale salariatilor;  

d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;  

e) regulile concrete privind disciplina muncii în societate;  

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;  

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaților. 

 

REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ  
 

1.CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Art. 55 La nivelul CSEI Nr.1 Sibiu sunt asigurate măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi 

protecţia sănătăţii salariaților, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi 

asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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Art. 56 La nivelul CSEI Nr.1 Sibiu este organizat și funcționează, în baza deciziei directorului CSEI Nr.1 

Sibiu, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în 

elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.  

 

Art. 57 Instruirea angajaților 

(1) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează periodic, de către angajator, 

prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale. 

(2) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, pentru 

cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin 

modificări ale legislaţiei în domeniu 

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit 

şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii. 

(4) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de sănătate 

şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme. 

 

Art. 58 Medicina muncii 

 (1) Conform reglementărilor legale în vigoare, la nivelul CSEI Nr.1 Sibiu  se încheie anual contracte cu 

cabinete specializate de medicina muncii, în vederea asigurării accesului salariaţilor la serviciul medical de 

medicină a muncii.  

(2) La încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie, se organizează examinarea medicală gratuită a 

salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii.  

(3) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării 

conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 

 (4) Personalul din învățământul preșcolar, precum și responsabilii cu distribuirea produselor alimentare 

(lapte, corn, fructe) vor efectua și examene specifice de laborator (examen coproparazitologic, 

coprocultură). 

(5) Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul 

de medicina muncii. 

 

 Art. 59 (1) Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea 

de domiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă. 

(2) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi de 

învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de decontarea 

cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de 

domiciliu/reşedinţă. 

 

Art. 60 Personalul care însoţeşte preşcolari sau elevi în tabere şi/sau excursii beneficiază de gratuitate 

privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii acestora în vârstă de până la 

14 ani. 

 

Art. 61 Personalul din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% 

din valoarea cazării, a mesei şi a tratamentului, în bazele de odihnă şi tratament, precum şi în alte spaţii 

contractate de Ministerul Muncii. Cererile se depun la Casa Judeșeană de Pensii Sibiu. 
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Art. 62 Reguli generale de igienă: 

a) Mobilierul va fi aşezat în spaţiile de învăţământ, astfel încât sursa de lumină să provină din partea 

stângă. 

b) Diriginţii vor instrui elevii, la începutul anului şcolar, pe bază de semnătură, în ceea ce priveşte 

respectarea regulilor generale de igienă şi protecţie a muncii. 

c) Pentru laboratoare, cabinete, săli şi terenuri de sport, vor fi afişate şi aduse la cunoştinţa elevilor, sub 

semnătură, normele specifice în funcţie de riscurile suplimentare faţă de sala de clasă. Elevilor li se vor 

transmite măsurile specifice de prim-ajutor care trebuie acordate în cazul producerii unor astfel de 

accidente, după caz, precum şi normele de protecţie a muncii specifice activităţii. 

d) Profesorii de educaţie fizică vor permite prezenţa la lecţii a elevilor numai în echipament corespunzător 

şi curat, adecvat lecţiei de educaţie fizică, fără bijuterii, ceasuri, inele, lănţişoare, cu unghii de lungime 

normală şi îngrijite: Nu se va permite mestecatul de gumă şi fumatul în baza sportivă. 

e) Fiecare angajat va aduce la cunoştinţa direcţiunii orice risc apărut, pentru remediere rapidă: prize şi 

întrerupătoare defecte, geamuri sparte, tablouri electrice cu uşa descuiată etc. 

f) Curăţenia zilnică a spaţiilor de învăţământ, a coridoarelor şi scărilor de acces (pentru prevenirea 

pericolului de alunecare) se face după terminarea orelor de curs  

g) Diriginţii sunt responsabili cu aerisirea spaţiilor de învăţământ. Aceasta se face în fiecare pauză.  

h) Spălarea feţelor de catedră şi a perdelelor are loc semestrial, iar cea a mochetelor în vacanţa de vară sau 

ori de câte ori este necesar.. 

i) Igienizarea grupurilor sociale  are loc după fiecare recreaţie, iar  în vederea prevenirii bolilor 

transmisibile acestea se dezinfectează zilnic  

j) Supravegherea elevilor de către cadrele didactice de serviciu şi de către personalul administrativ pe 

coridoare, săli de acces şi curtea şcolii. 

k) Aparatura electrică şi substanţele din laboratoare vor fi utilizate doar în prezenţa profesorului de 

specialitate. 

l) Se interzice elevilor utilizarea din proprie iniţiativă, a surselor de încălzire şi iluminat, iar în cazul 

constatării unor deficienţe atât profesorii cât şi elevii vor aduce la cunoştinţă acestea profesorului de 

serviciu. 

m) Ambalajele de la produsele lactate şi de panificaţie vor fi descărcate în europubele, imediat după 

consumarea alimentelor de către elevi. 

n) Personalul administrativ va folosi halate şi mănuşi de protecţie. 

o) Elevii şi profesorii vor studia planurile de evacuare afişate şi vor cere lămuriri asupra acestora astfel ca 

în cazul producerii unor cutremure, explozii sau incendii să acţioneze în ordine şi cu calm pentru 

evacuarea incintelor. 

 

2. PROTECŢIA MATERNITĂŢII 

 

Art. 63 Salariatele din cadrul CSEI Nr.1 Sibiu beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată 

prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

    

Art. 64 Salariata gravidă: 

(1) Salariata gravidă va anunţa conducerea CSEI NR.1 asupra stării sale fiziologice de graviditate, printr-

o informare scrisă la care  anexează documente medicale eliberate de medicul de familie și de medicul 

specialist care sa ii ateste această stare;  

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care conducerea CSEI NR.1 a fost anunţată în scris de către 
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o salariata că este gravidă, a născut recent sau alăptează, CSEI NR.1 înştiinţează medicul de medicina 

muncii, precum şi inspectoratul teritorial de munca pe a cărui raza îşi desfăşoară activitatea. 

(3) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă verifică 

condiţiile de muncă ale salariatei, conform termenelor/condiţiilor legale 

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii rapoartelor scrise, angajatorul trebuie să înmâneze 

o copie a acestora reprezentanţilor salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor. 

(5) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi 

expuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, 

precum şi asupra drepturilor care decurg din OUG 93/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă 

(4) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de 

munca din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei 

normale de munca, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului, potrivit reglementărilor legale 

(5) Conducerea CSEI NR.1 Sibiu acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita 

a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale. 

(6) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de 

muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale 

de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. 

(7) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (5) sunt obligate să facă dovada că au efectuat 

controalele medicale pentru care s-au învoit. 

 

Art. 65 Salariata care a născut recent (femeia care si-a reluat activitatea după efectuarea concediului de 

lăuzie) şi care solicită CSEI NR.1 măsurile de protecţie prevăzute de lege, va face o cerere scrisă în acest 

sens la care va anexa un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la 

data la care a născut; 

 

Art.66 Salariata care alăptează (femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, 

îşi alăptează copilul) va anunţa conducerea CSEI NR.1 în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat 

al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 

 

Art. 67 Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi chemate la 

ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care 

nu ţin de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate - cu excepţia situaţiei 

în care postul/catedra este unic (ă) la nivelul unităţii/instituţiei - decât cu acordul lor. 

 

Art. 68 Concediul pentru sarcină şi lăuzie 

(1) Concediul pentru sarcină şi lăuzie de care beneficiază salariatele în condiţiile legii are o durată totală 

de 126 de zile; 

(2) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua 

minimum 42 de zile de concediu de lăuzie.  

. 

Art. 69 Conducerea CSEI NR.1 păstrează confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va 

anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de 

munca, când starea de graviditate nu este vizibilă. 
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Art. 70 În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută  de lege şi nu informează în scris  

conducerea CSEI Nr.1 Sibiu despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale, cu excepţia anumitor 

prevederi legale specifice. 

 

 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 

1. EGALITATEA DE ŞANSE ŞI TRATAMENT 

 

Art. 71 CSEI NR.1 SIBIU asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în 

cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. 

 

Art. 72 Prin egalitate de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a 

capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 

tratamentul egal al acestora. 

 

Art. 73 Toţi angajaţii au acces nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

c) venituri egale pentru munca de valoare egală; 

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională; 

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate 

socială; 

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea; 

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Art. 74 

 (1) Constituie discriminare dispoziţia de a discrimina o persoana pe baza criteriului de sex. Orice ordin de 

discriminare impotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu 

(2) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau 

hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată; 

b) de a influenta negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuală. 

 

Art. 75 În cadrul CSEI NR.1 SIBIU este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex: 

a) este interzis ca deciziile privind o persoană sa fie afectate de acceptarea sau respingerea de către 

persoana în cauza a unui comportament ce ţine de hartuirea sau de hartuirea sexuală a acesteia. 
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b) este interzisă discriminarea prin utilizarea a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit 

sex, în legătura cu relaţiile de muncă. 

c) maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat 

unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare în conform 

prevederilor  Legii 202/2002 privind  egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi 

d) este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau 

să semneze un angajament ca nu va rămâne însarcinată sau ca nu va naşte pe durata de valabilitate a 

contractului individual de muncă. 

 

Art. 76 Nu sunt considerate discriminări: 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternitatii, naşterii şi alaptarii; 

b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi; 

c) o diferenţa de tratament bazată pe o caracteristica de sex când, datorită naturii activităţilor profesionale 

specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă profesională 

autentică şi determinantă atât timp cat obiectivul e legitim şi cerinta proporţională. 

 În caz de nerespectare a prevederilor Legii 202/2002 privind  egalitatea de şanse şi tratament între 

femei şi bărbaţi, sancţiunile aplicate sunt prevăzute  în prezentul Regulament. 

 

2. PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

 

Art. 77 

(1) Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii 

de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată 

discriminare 

(3) Sunt discriminatorii, potrivit Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează 

anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care 

aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a 

acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane 

sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea 

contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale. 

(5) Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o 

categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la 

crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

(6) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la 

alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe 

dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale. 
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(7) Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe orice tratament 

advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului 

egal şi al nediscriminării. 

(8) Prevederile Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie 

şi a dreptului la informaţie. 

(9) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei 

persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea 

efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, 

precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul 

prezentei ordonanţe. 

(10) Conform Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: 

a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni 

afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor; 

b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de 

discriminare; 

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(7).  

(11) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin.(1)-(7) atrage răspunderea civilă, contravenţională 

sau penală, după caz, în condiţiile legii. 

 

Art. 78 

(1) În caz de nerespectare a prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, sancţiunile aplicate sunt prevăzute în cap. X al prezentului 

Regulament 

(2) Pentru a semnala situaţii de discriminare angajaţii se pot  adresa Centrului Local Antidiscriminare 

(CLA) care are locaţia în cadrul Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Sibiu, Adresa: Strada Calea 

Dumbravii, nr 17, Cod 550324 , e-mail: cla_sb@nondiscriminare.ro 

(3) Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării(Consiliu) în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia 

cunoştinţă de săvârşirea ei  

(4) Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru 

acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin 

discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este 

condiţionată de sesizarea Consiliului. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la data 

săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. (5) În caz 

de nerespectare a prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, sancţiunile aplicate sunt prevăzute în prezentul Regulament. 

 

3. SEGREGAREA 

 

Art. 79 

(1) Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o 

educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului la educaţie, precum şi a 

demnităţii umane. 

(2) Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparţinând etniei rome în 

grupe/clase/ clădiri/şcoli/alte facilităţi, astfel încât procentul elevilor aparţinând etniei rome din totalul 
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elevilor din şcoală/clasă/grupă este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă 

şcolară îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ-teritorială. 

 (3) Nu constituie segregare situaţia în care se constituie grupe/clase/şcoli formate preponderent sau doar 

cu elevi romi, în scopul predării în limba romani sau în sistem bilingv (de exemplu: română-

romani/maghiară-romani). 

 

Art. 80 Sunt considerate practici care conduc la segregare situaţii, precum: 

a) îndrumarea şi direcţionarea deliberată a copiilor romi către grădiniţe/şcoli segregate din cadrul sau de 

lângă cartierele locuite de romi, în condiţiile în care sunt accesibile grădiniţe/şcoli mixte; 

b) plasarea tuturor copiilor care nu au frecventat grădiniţa în aceeaşi clasă I; 

c) plasarea deliberată în cadrul unei şcoli mixte a elevilor rromi în grupe/clase/clădiri/alte facilităţi 

destinate doar lor; 

d) separarea care rezultă din practici, precum: plasarea într-o singură clasă a copiilor care s-au înscris 

târziu la şcoală sau păstrarea intactă de clase de rromi când copiii sunt transferaţi de la o grădiniţă sau 

şcoală segregată într-o şcoală mixtă; 

f) plasarea în grupe/clase/şcoli separate a copiilor romi diagnosticaţi ca având dificultăţi de 

învăţare/copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES). 

 

Art.81 La nivelul CSEI aceste practici sunt pedepsite, conform legii si prezentului Regulament 

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII GENERALE  
 

Art. 82 (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

  a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

  b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

  c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

  d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

  e) dreptul la demnitate în muncă; 

  f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

  g) dreptul la acces la formarea profesională; 

  h) dreptul la informare şi consultare; 

  i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

  j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

  k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

  l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

  m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

  n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 

Art. 83 (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

  a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului; 

  b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

  c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

  d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

  e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

  f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

  g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
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PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art. 84 (1) Salariaţii au dreptul sa adreseze conducerii, in scris, petiții individuale, dar numai în legatură 

cu problemele proprii apărute la locul de munca si in activitatea desfășurată. 

(2) Prin petiție se intelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează 

conducerii în condițiile legii și ale Regulamentului intern. 

(3) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 

 

Art. 85  

(1) Cererile sau reclamatiile se adreseaza  conducerii CSEI Nr. 1 Sibiu si se inregistrează la secretariat. 

(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamatie necesita o cercetare mai amanuntita, 

conducerea numeste o persoana sau o comisie care sa verifice realitatea lor. 

(3) In urma verificarii, persoana sau comisia numita intocmeste un referat cu constatari, concluzii si 

propuneri si il supune aprobarii conducerii CSEI Nr. 1 Sibiu. 

(4) Conducerea CSEI Nr. 1 Sibiu este obligată sa comunice salariatului raspunsul in termen de 30 de zile 

de la data depunerii cererii sau a reclamatiei. 

(5) In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai amanuntita, 

termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile. 

 

Art. 86 

(1) Salariaţii nu pot formula doua petiţii privitoare la aceeasi problemă. 

(2) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp doua sau mai multe petitii cu acelasi 

obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. 

(3) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste 

aceeasi problema, acestea se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un raspuns 

petitionarului. 

 

Art. 87 

(1) Salariaţii si Angajatorul (CSEI Nr. 1 Sibiu) au obligatia să soluţioneze conflictele de munca prin buna 

intelegere sau prin procedurile stabilite de dispozitiile legale in vigoare. 

(2) Procedura de solutionare a conflictelor de munca este potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

 

DISCIPLINA MUNCII 
 

Art. 88 Fişa postului se completează anual, după caz, pentru întreg personalul (didactic, nedidactic şi 

auxiliar)şi cuprinde atribuţii specifice fiecărui angajat. Acestea se regăsesc în Anexa la fişa de post.  

 

Art. 89  

Personalul din învățământul preșcolar, precum și responsabilii cu distribuirea produselor alimentare (lapte, 

corn, fructe, masă caldă) vor efectua și examene specifice de laborator (examen coproparazitologic, 

coprocultură) 

 

Art. 90 Condica de prezenţă va fi semnată zilnic la începutul programului de către tot personalul şcolii. 

 

Art. 91 Personalul şcolii nu va furniza informaţii persoanelor străine şi nici nu va permite accesul în şcoală 

pentru activităţi străine procesului de învăţământ fără aprobarea conducerii şcolii. 

http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
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Art. 92 Personalului şcolii îi este interzisă practicarea de activităţi didactice şi nedidactice în şcoală, în 

afara programului, fără aprobarea conducerii şcolii şi fără prezenţa unui membru al Consiliului de 

Administraţie pe toată durata desfăşurării activităţii. 

 

Art. 93  

(1) Orice întîrziere, absenţă nemotivată sau abatere de la prevederile prezentul Regulament se sancţionează 

conform  prevederilor legale. 

(2) Situațiile neprevăzute: întârzierile sau absențele motivate se anunță în timp util, la: director sau în 

absența acestuia, la directorul adjunct, profesorul de serviciu, șeful de comisie, secretariat. Anunțarea se 

realizează obligatoriu printr-o modalitate care îi oferă confirmarea că mesajul a fost primit. Mesajele scrise 

neconfirmate nu se iau în considerare. 

 

ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 
 

Art. 94 Personalul nedidactic, precum și personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, 

precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea 

îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de 

comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. 

 

Art. 95  

(1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 96  Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca si care consta într-o acțiune sau inactiune 

savârșită cu vinovăție de catre salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, 

contractul individual de muncă, ordinele si dispoziţiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

 

Art. 97 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic răspund disciplinar pentru 

încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi 

pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

unităţii/instituţiei, conform legii. 

 

Art. 98 Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la 

săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la 

registratura instituţiei. 

 

Art. 99  

(1) Ca urmare a sesizarii conducerii cu privire la săvârsirea unei abateri disciplinare sau a constatării 

incalcarii de catre un salariat a normelor legale, Regulamentului intern, contractului individual de ă, 

ordinelor si dispozitiilor legale, directorul CSEI Nr. 1 Sibiu convoacă Comisia de disciplină. 

http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
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(2) Funcţie de natura sesizării, din Comisie pot face parte si alte persoane, conform postului pe care îl 

ocupă  persoana anchetată. 

(3) Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al organizatiei 

sindicale al carui membru este salariatul cercetat. 

 

Conform LEN 1/2011 

1. În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care 

au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.  

2. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se 

prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da 

declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic 

cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 

3. Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării 

acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ 

preuniversitar/instituţiei.Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a 

fost cercetată. 

4. Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 

zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.  

5. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 

 

B. Conform Codului Muncii 

1.(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii. 

2. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispunăsancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile.  

3. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi 

motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este 

  

 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 

dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

  (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

  a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

  b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

  c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost 

efectuată cercetarea; 

  d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

  e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

  f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

  (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
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  (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

  (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

PROCEDURA PRIVIND LIBERUL ACCESS LA INFORMAŢIILE DE INTERES 

PUBLIC 

 

Art. 100 Procedura reglementează procesul de comunicare internă/externă sub aspectul modalităţilor de 

acces şi de obţinere a informaţiilor de interes public în cadrul CSEI Nr. 1 Sibiu.  

 

Art. 101 Procedura se aplică la toate informaţiile de interes public, referitoare la procesul didactic, 

activitatea de cercetare ştiinţifică şi alte procese şi evenimente în care este  implicată şcoala. 

 

Art. 102 Informaţii de interes public: potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 se distinge între informaţii de 

interes public difuzate din oficiu (prezentate pe site-ul şcolii) şi informaţii de interes public oferite la cerere 

(verbal sau în scris). Cererile verbale de informare se primesc de către directorul şcolii, iar cererile scrise 

se depun la secretariatul şcolii. Răspunsurile se comunică potrivit Art.  5 şi 7 din Legea nr.544/2001. 

 

Art. 103 Mijloacele de comunicare pot fi: scrise pe suport de hârtie şi pe suport magnetic; orale (transmise 

prin comunicare directă, şedinţe, prelegeri, respective prin telefon), fax şi mijloace audio-video. 

 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A 

SALARIAŢILOR 

 

PERSONAL DIDACTIC 

 

Art. 104  

(1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale, conform OMECTS nr.6143/2011 privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și 

completările cuprinse în OMECS 3597/2014, vizează următoarele domenii de evaluare: 

 proiectarea activităţii 

 realizarea activităţilor didactice 

 evaluarea rezultatelor învăţării 

 managentul clasei de elevi 

 managementul carierei şi al dezvoltării personale 

 contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 conduita profesională 

Acestea se regăsesc detaliat în Fişa cadru de autoevaluare / evaluare în vederea acordării 

calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, anexa la OMECS 3597/2014. 

(2)Evaluarea se efectuează anual. La evaluarea anuală punctajul maxim este de 100 puncte. 
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Art. 105  

(1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale: secretarului şcolii, contabilului, administratorului 

de patrimoniu, asistentului social, conform OMECTS nr.6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și completările 

cuprinse în OMECS 3597/2014,vizează următoarele domenii de evaluare: 

 proiectarea activităţii 

 realizarea activităţii 

 comunicare şi relaţionare 

 managementului carierei şi al dezvoltării personale 

 contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 conduita profesională 

Acestea se regăsesc detaliat în Fişa cadru de autoevaluare / evaluare, anexa la Ordinul mai sus 

menționat. Evaluarea se efectuează anual. La evaluarea anuală punctajul maxim este de 100 puncte. 

(2) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale informaticianului conform OMECTS nr.6143/2011 

privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, 

cu modificările și completările cuprinse în OMECS 3597/2014, vizează următoarele domenii de evaluare: 

 proiectarea activităţii 

 realizarea activităţilor didactice curriculare 

 realizarea activităţilor didactice extracurriculare 

 comunicare şi relaţionare 

 managementului carierei şi al dezvoltării personale 

 contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 conduita profesională 

Acestea se regăsesc detaliat în Fişa cadru de autoevaluare / evaluare, anexa la Ordinul mai sus 

Menționat. 

(3) Evaluarea se efectuează anual. La evaluarea anuală punctajul maxim este de 100 de puncte. 

PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

Art. 106  

(1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale îngrijitoarelor sunt reglementate de OMECTS 

3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale anuale ale personalului contractual și  vizează următoarele domenii de evaluare: 

 (2) Evaluarea se efectuează anual. La evaluarea anuală punctajul maxim este de 6 de puncte. 

 Cunoștințe și experiență 

 Complexitate, creativitate și diversitatea activităților 

 Contacte și comunicare 

 Condiții de muncă 

 Incompatibilități și regimuri speciale 
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Art. 107  

(1) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale conducătorului auto sunt reglementate OMECTS 

3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale anuale ale personalului contractual și vizează următoarele domenii de evaluare: 

 Cunoștințe și experiență 

 Complexitate, creativitate și diversitatea activităților 

 Contacte și comunicare 

 Condiții de muncă 

 Incompatibilități și regimuri speciale 

 

 (2) Evaluarea se efectuează anual. La evaluarea anuală punctajul maxim este de 5 de puncte 
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CAPITOLUL V 

REGULAMENTUL INTERN PENTRU CADRELE DIDACTICE DE 
PREDARE ALE UNITATII SCOLARE 

COMPARTIMENTUL PROFESORI 

 

PRECIZĂRI GENERALE 

 

Art. 108 Personalul didactic  de predare se ocupă de instrucţia, educaţia, reabilitarea, recuperarea şi 

integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale beneficiază de prevederile legislaţiei 

referitoare la învăţământul special 

 

Art. 109  

(1) Funcţiile, normele didactice şi condiţiile de ocupare a catedrelor/posturilor din CSEI Nr.1 Sibiu sunt 

a) profesor pentru învăţământ preşcolar – un post pentru fiecare grupă cu program normal, cu 

norma didactică de 25 ore săptămânal;  

b) profesor pentru învăţământ primar – un post pentru fiecare grupă de elevi, cu norma didactică 

de 16 ore săptămânal;  

c) profesor psihopedagog – un post pentru fiecare clasă de elevi, cu norma didactică de 16 ore 

săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; 

d) profesor, cu diferite specialităţi, pentru activităţile de predare în învăţământul gimnazial, pentru 

elevi cu CES, cu norma didactică de 18 ore săptămânal; 

e) profesor psihopedagog, profesor psiholog şcolar, profesor logoped, profesor de 

psihodiagnoză, kinetoterapeut – un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 16 ore 

săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, 

după caz; 

f) profesor-educator – un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 20 de ore săptămânal; 

g) profesor itinerant şi de sprijin – un post la 8 copii/elevi cu deficienţe moderate şi uşoare sau la 4 

copii/elevi cu deficienţe grave, profunde sau asociate, integraţi în învăţământul de masă, cu norma 

didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau 

pedagogie; 

h) profesor de educaţie specială pentru şcolarizarea la domiciliu – o catedră la 4 copii /elevi / 

tineri  cu dizabilităţi nedeplasabili, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în 

psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie. 

(2)Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g) este necesar un stagiu atestat de 

pregătire teoretică şi practică în educaţia specială, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 

1/2011. 

 

Art. 110 Cadrele didactice sunt angajate cu contract de muncă, pe perioada determinată/nedeterminată 

şi se subordonează șefului de comisie și conducerii CSEI nr.1 Sibiu.  

Atribuţiile specifice  cadrelor didactice se regăsesc în fişa postului precum şi în anexele la aceasta. 
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Art. 111 Personalul CSEI Nr.1 Sibiu cunoaște și respectă Regulamentul general privind protecția datelor 

cu caracter personal.(RGPD). 

OBLIGAȚII GENERALE 

 

Art. 112 Profesorii care au predat prima oră, anunţă/notează prezența elevilor la prima pauză. 

 

Art. 113 La începerea orei fiecare cadru didactic va prelua clasa corespunzătoare din curtea şcolii, o va 

conduce către sala de clasă şi îi va deschide personal uşa, cu cheia.  

 

Art. 114 La sfârşitul orei închide uşa de clasă, conduce elevii în curte, predă cheia următorului profesor de 

la clasă sau o pune în cancelarie. Nu se admite sub nici o formă transmiterea cheii de la clasă către elevi.  

 

Art. 115 La ultima oră de curs a clasei, cadrele didactice au obligaţia de a conduce elevii la ieşirea din 

curtea şcolii şi a le deschide poarta. Cadrele didactice nu vor transmite sub nici o formă cartela de deschidere 

a porţii către elevii şcolii sau persoane străine de instituţie. Elevii care pleacă încoţiţi de părinţi vor fi predaţi 

părinţilor de către profesorul de la ultima oră. 

 

OBLIGAŢIILE CADRELOR DIDACTICE DE SERVICIU PE SCOALĂ  

Art. 116 Serviciul pe școală va fi asigurat, zilnic în două ture ( tura I între 7:40 și 13:30, iar tura II între 

11:30- 17.35) şi asigură supravegherea spațiilor comune.  

 

Art. 117 Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.  

 

Art. 118  

(1) Profesorii de serviciu răspund, în ziua respectivă, de buna desfăşurare a tuturor acţiunilor planificate, 

rezolvă problemele care se ivesc privind prezenţa profesorilor la ore, notele telefonice şi toate solicitările 

venite din partea unor instituţii sau persoane oficiale, în lipsa directorului. 

(2) Profesorul de serviciu responsabil are obligaţia să asigure buna desfăşurare a serviciului pe scoală.:  

(a) Se prezintă la școală la ora 7:40, respectiv 11:30;  

(b) Supraveghează intrarea și ieşirea elevilor în, respectiv din școală;  

(c) Asigură intrarea tuturor cadrelor didactice la clasa şi ia masuri pentru securitatea cataloagelor;  

(d) Verifică scrierea condicii de prezență și urmăreşte semnarea ei;  

(e) Ia măsuri de recuperare, reparare a pagubelor materiale produse în timpul serviciului;  

(f) Comunică conducerii școlii situaţiile deosebite, inclusiv absentele unor cadre didactice, şi asigură 

înlocuirea profesorului absent sau organizează activitatea în clasă astfel încât elevii să fie supravegheați și 

să nu perturbe buna desfășurare a celorlalte ore de curs; 

 (g) Asigură supravegherea constantă a elevilor în timpul recreaţiilor (pe holuri si in curte), de către 

supraveghetori;  

(3) Profesorii de serviciu vor sta în timpul pauzelor în curtea şcolii, printre elevi şi vor supraveghea atent 

comportamentul acestora; La încheierea serviciului pe scoală, numără şi securizează cataloagele şi 

condicile de prezenţă a cadrelor didactice. 

(4) Echipa de serviciu va întocmi un proces verbal, în care va specifica:  

-  profesorii care nu au semnat condica;  

- orice abatere de la buna desfăşurare a orelor de curs;  

- orice eveniment deosebit ce a avut loc în ziua respectivă. 
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(5) Serviciul pe şcoală se desfăşoară conform planificării.  

PROFESORUL DIRIGINTE 

Art. 119 

  Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

  1. organizează şi coordonează: 

  a) activitatea colectivului de elevi; 

  b) activitatea consiliului clasei; 

  c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte 

ori este cazul; 

  d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

  e) activităţi educative şi de consiliere; 

  f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare: 

  2. monitorizează; 

  a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

  b) frecvenţa la ore a elevilor; 

  c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

  d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

  e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 

  3. colaborează cu: 

  a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare 

şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

  b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; 

  c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor 

probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

  d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

  e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

  f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor 

clasei; 

  g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la elevi; 

  4. informează: 

  a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

  b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar 

al elevilor; 

  c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 
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  d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

fiecărei unităţi de învăţământ. 

  e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

  5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

   

Art. 120  

  Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

  a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, tutori 

sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei; 

  b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

  c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

  d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în 

catalog şi în carnetul de elev; 

  e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

  f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

  g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al elevilor; 

  h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

  i) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

REGULI DE CONDUITĂ  

Art. 121 Principalele reguli, si îndatoriri pe care trebuie să le respecte personalul didactic al școlii sunt 

prevăzute și se regăsesc în Legea Educației Naționale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar (Ordinul M.E.C. nr.5115/2014) precum şi în alte acte normative: 

 

Art. 122  CONDUITA DIDACTICĂ 

(1) Analizează planul de învăţământ și programa şcolară.  

(2) Alege manualul de predare si materialele auxiliare de care are nevoie in activitatea de predare – învățare-

evaluare.  

(3) Întocmeşte planificările calendaristice, la începutul fiecărui semestru.  

(4) Asigura întocmirea documentelor cerute de managerii școlii (rapoartele semestriale si anuale, precum 

si fisa de autoevaluare) si a mapelor de dezvoltare profesională și personală.  

(5) Reactualizează baza materială de care dispune in conformitate cu realitatea didactică.  

(6) Elaborează proiecte didactice/ schiţe de proiecte stabilind: obiectivele operaţionale în termeni de 

performanțe măsurabile), conţinutul activităţii de învăţare, strategiile didactice.  

(7) Adaptează informaţia, având grijă să fie corectă din punct de vedere ştiinţific, la nivelul de pregătire al 

elevilor și la particularităţile de vârsta ale acestora. 

 (8) Organizează si derulează procesul de predare-învățare punând accentul atât pe transmitere de cunoştinţe 

cât si pe formarea și dezvoltarea deprinderilor elevilor.  
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(9) Proiectează, derulează, îndrumă, supraveghează și controlează activitatea de aplicare practică a 

structurilor cognitive însuşite.  

(10) Educă și dezvoltă un stil de viață şi de muncă sănătos al elevilor ţinând seama de valorificarea 

potenţialului de care aceştia dispun.  

(11) Elaborează şi administrează instrumentele de evaluare apreciind cantitativ și calitativ rezultatele 

elevilor.  

(12) Estimează posibilităţile de învăţare ale elevilor valorificând rezultatele evaluării.  

(13) Notează elevii pe baza unor evaluări repetate pentru a asigura obiectivitatea evaluării (nu notează elevii 

atunci când aceştia nu ştiu lecţia, pentru prima data, evitând distorsiunile și erorile în evaluare). Realizează 

notarea sistematic şi ritmic, comunicând notele elevilor şi consemnându-le în carnetele de note. Participă 

la examene, probe de evaluare, concursuri, olimpiade şcolare, sesiuni de comunicări și referate ştiinţifice 

pentru elevi, simpozioane, întreceri.  

(14) Participa la târguri educaţionale, expoziţii, manifestări cultural – artistice și sportive cu elevii sau cu 

produsele activităţii acestora.  

(15) Asigură pregătirea elevilor pentru performanță sau remediere a rezultatelor slabe la învăţătura. (18) 

Analizează resursele de care școala dispune și nevoile de educaţie/instrucţie ale elevilor, propunând și 

dezvoltând noi domenii de curriculum opţional (CDS) stimulându-și astfel potenţialul creativ. (b)  

 

Art. 123 CONDUITA PSIHOPEDAGOGICĂ  

(1) Deţine cunoştinţe de psihologie generală, de psihologia copilului și de psihologia vârstelor. 

 (2) Identifică, în urma observaţiei sistematice a comportamentului elevilor, stilurile de învăţare ale acestora 

încercând valorificarea lor în activitatea didactică. 

 (3) Respectă ritmul de învăţare al elevilor și particularităţile lor individuale raportându-se la acestea pe 

parcursul demersului didactic.  

(4) Este flexibil în construirea demersului didactic permiţând elevilor dezvoltarea potenţialului lor creativ.  

 

Art. 124 CONDUITA DE COMUNICARE  

(l) Identifică şi alege modalităţile optime de comunicare în relaţie cu elevii și părinţii acestora în funcţie de 

situaţiile concrete.  

(2) Foloseşte un limbaj adecvat, având în vedere realizarea scopului educaţional propus.  

(3) Corelează repertoriul propriu cu cel al elevilor și al părinţilor în actul comunicării și înlătură 

disfuncționalitățile din canalul de comunicare pentru a facilita schimbul de informaţii intenţionat. 

 (4) Utilizează feed-back-ul în comunicare ca și elemente metalingvistice și paralingvistice pentru creşterea 

calităţii comunicării si optimizarea efectelor acesteia (fluenţa, ritmul limbajului).  

(5) Comunică optim cu colegii de catedră și din școală, identificând și valorificând posibilităţile de 

colaborare și realizând schimburi de experienţă didactică (vizând aspecte metodice, pedagogice și 

manageriale).  

 

Art. 125 CONDUITA DE DEZVOLTARE A SOCIALIZĂRII  

 ( l) Mediază procesul de interiorizare de către elevi a sistemului de valori al societăţii.  

(2) Asigură cunoaşterea, înţelegerea, respectarea și interiorizarea de către elevi a regulilor şcolare și sociale 

de comportament.  

(3) Promovează un comportament social dezirabil al elevilor, prin motivarea și corectarea acestora, aplicând 

recompense și sancţiuni prin prisma regulilor existente în scoală și în familie.  
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Art. 126 CONDUITA DE RELAȚIONARE CU PĂRINŢII 

 (1) Analizează opţiunile părinţilor privitoare la educaţia copiilor lor și selectează în consecinţă o strategie 

educativă adecvată elevilor. 

 (2) Implică cu tact familiile elevilor în demersul formativ-educativ coerent, având ca scop dezvoltarea 

personalităţii active și creative a elevilor. 

 (3) Informează periodic familia asupra obiectivelor intenţionate, a celor atinse (progresul copiilor) și a 

problemelor apărute.  

(4) Solicită informaţii din viața familiei care să vină în sprijinul demersului didactic și al formării elevului 

(respectând interesul superior al acestuia).  

 

 Art. 127 CONDUITA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  

(1) Identifică nevoile proprii de dezvoltare profesională și personală și le armonizează pe măsură, pentru a 

asigura o calitate crescută a educaţiei oferite elevilor.  

(2) Manifestă interes pentru nou și consecvență în procesul de formare/dezvoltare a deprinderilor proprii și 

de autoinstruire continuă (fiind la curent cu rezultatele cercetării pedagogice și de specialitate și urmând 

cursuri de perfecţionare). Cadrele didactice trebuie să urmeze minim un curs de perfectionare pe an, 

indiferent de gradul didactic avut.  

(3) Participă la simpozioane și la seminarii profesionale cu lucrări de specialitate. 

(4) Publică articole despre educaţie sau de specialitate în presa sau reviste educaţionale.  

(5) Participă la întâlnirile metodice la nivel de municipiu, la nivelul școlii, la şedinţele de catedră, la 

consiliile profesorale.  

 

Art. 128 CONDUITA DEONTOLOGICĂ 

 (1) Este loial față de politica școlii și promovează imaginea școlii în care activează și relaţiile cu alte 

instituţii și organizaţii, ori reprezentaţi ai comunităţii. 

 (2) Isi educă şi manifestă empatie și simpatie față de beneficiarii procesului educațional (elevi și părinţii 

acestora).  

(3) Este entuziast, corect și prietenos cu elevii (nu etichetează elevii în funcţie de aspecte ca: inteligenţă, 

provenienţa familială etc. 

 (4) Este punctual (vine cu 10 minute înainte de începerea orei de curs și asigură serviciul pe școală conform 

graficului stabilit.  

(5) Semnează condica de prezență și procesele verbale.  

(6) Oferă exemplul personal în dezvoltarea morală şi profesională, dar și ca ţinută vestimentară.  

(7) Prezintă echilibru emoţional în activitatea de modelare a tinerei generaţii.  

(8) Permite fiecărui elev să-și urmeze drumul propriu de evoluţie, respectând drepturile acestuia (la 

identitate, prin respectarea numelui lor, a opiniei, a familiei, dreptul a nu fi discriminat etc.). 

 ( 9) Respectă elevii și timpul liber de care aceştia dispun (pauzele dintre orele de curs). 

 (10) Incurajează elevii, chiar si atunci când greşesc câştigând astfel respectul încrederea şi preţuirea 

acestora.  

(11) Anunţă din timp când nu se poate achita de sarcinile primite prin fișa postului (când este bolnav sau 

nu poate fi prezent din motive personale) sau îşi găseşte înlocuitor.  

(12) Priveşte și tratează elevul ca pe un partener în educaţie, nu ca pe un subordonat, având ca principiu „să 

dai pentru a primi!”.  
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SANCȚIUNI ȘI ABATERI 

Art. 129 

 

Art. Abaterea Sancțiunea 

22 Se consideră abatere dacă profesorul 

nu realizează în totalitate cele 45 de 

minute ale orei de curs și nu 

supraveghează permanent elevii pe 

parcursul orei (întârzierea la oră/ 

finalizarea orei înainte de a suna de 

pauză/ părăsirea clasei în timpul orei) 

- la prima abatere - atenționare verbală,  

- la a doua abatere - consemnarea în condică [directorul/ 

directorul adjunct notează cu cerneală roşie O.I. (oră 

incompletă) şi semnează] 

- mai mult de două abateri - tăierea orei în condică și neplata 

orei respective [directorul/ directorul adjunct notează cu 

cerneală roşie O.Ne. (oră neefectuată) şi semnează]  

- după trei ore neplătite - se aplică procedura disciplinară 

24 Se consideră abatere dacă profesorul 

nu supraveghează elevii în timpul 

pauzei de masă, și nu impune 

respectarea tuturor condițiilor de 

igienă, curățenie, disciplină, etc. 

- la prima abatere - atenționare verbală,  

- la a doua abatere – profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a două note explicative – scăderea unui 

punct la fișa de evaluare anuală 

25 Se consideră abatere dacă profesorul 

de serviciu nu supraveghează activ 

elevii în timpul pauzelor  

- la prima abatere - atenționare verbală,  

- la a doua abatere – profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a două note explicative – scăderea unui 

punct la fișa de evaluare anuală 

28 Se consideră abatere dacă profesorul 

nu anunță la direcțiune incidentele 

grave apărute în timpul programului 

(absența unui profesor, accidentarea 

unui elev, dispariția unui elev, 

violența între elevi, încălcarea gravă a 

RI de către elevi, accesul în instituție 

a persoanelor străine, etc) 

- profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a trei note explicative – scăderea unui punct 

la fișa de evaluare anuală 

29, 30 Se consideră abatere dacă profesorul 

nu conduce elevii la clasă, la 

începutul orei/ nu conduce toți elevii 

în curte la începutul pauzei 

- profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a trei note explicative – scăderea unui punct 

la fișa de evaluare anuală 

31 Se consideră abatere dacă profesorul 

care predă ultima oră de curs a clasei 

nu conduce elevii la poartă 

- profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a trei note explicative – scăderea unui punct 

la fișa de evaluare anuală 

31 b Se consideră abatere dacă profesorul 

care predă ultima oră de curs a clasei 

nu verifică și nu predă unui alt adult 

- profesorul scrie o notă explicativă 

- la înregistrarea a trei note explicative – scăderea unui punct 

la fișa de evaluare anuală 
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(părinte, profesor de serviciu) pe 

elevul care pleacă doar însoțit acasă 

63 (2) Se consideră abatere dacă profesorul 

nu semnează zilnic condica de 

prezență, până la finalul programului 

- maxim două abateri – consemnarea pe tablă de către 

profesorul de serviciu 

- mai mult de două abateri - tăierea orei în condică și neplata 

orei respective [directorul/ directorul adjunct notează cu 

cerneală roşie O.Ns. (oră nesemnată) şi semnează]  

 

 

CAPITOLUL VI 

 

REGULAMENT INTERN PENTRU PERSONALUL DIDACTIC 
AUXILIAR ȘI PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT  

(SECRETAR, INFORMATICIAN)  
 

Art. 130 Organizare:  

  (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte 

sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului  

(2) Programul de lucru: 8-16 

  (3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau 

alte persoane interesate din afara unităţii, zilnic intre orele 10-12 

   

Art. 131 Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 

Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

  a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

  b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

  c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 

  d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie, împreună cu 

asistentul social al instituției; 

  e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor de admitere şi de ocupare a 

posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

  f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la 

situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 

  g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor 
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de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice; 

  h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de 

păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

  i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, 

în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

  j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în 

vigoare sau fişei postului; 

  k) întocmirea statelor de personal; 

  l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 

  m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

  n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

  o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

  p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, 

hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

r) secretara/informaticianul manifestă o atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, atitudine, comportament) 

corespunzătoare. 

s) secretara/informaticianul respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, 

 

 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE (financiar) 

 

Art. 133 Organizare: 

 (1) Programul de lucru: 7 – 15 

 (2) Program de lucru cu publicul: 

(3) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică în care sunt realizate: fundamentarea şi 

execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra 

fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu 

privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

(4) Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar  

(5)  Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

   

Art. 134 Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

  a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

  b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 

  c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare 

şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

  d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

  e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

  f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

  g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 
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  h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

  i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

  j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

  k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

  l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, 

prin care se angajează fondurile unităţii; 

  m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

  n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; 

  o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului 

de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa   

p) administratorul financiar manifestă o atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, atitudine, comportament) 

corespunzătoare. 

r) administratorul financiar respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, 

   

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
(administrator patrimoniu, conducător auto, îngrijitoare) 

 

Art. 135 Organizare  

   (1) Art. Program de lucru: 8-16 

(2) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit 

din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

(3) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

   

Art. 136 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

  a) gestionarea bazei materiale; 

  b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie 

şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 

  c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

  d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 

  e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; 

  f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

  g) evidenţa consumului de materiale; 

  h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea 

şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

  i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

  j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa 

  k) alte atribuţii specifice: 

Art. 137  Administratorul de patrimoniu: 

a) răspunde de consumul judicios al serviciilor (energie electrică, energie termică, apă, salubrizare).  

b) urmăreşte executarea contractelor încheiate de scoală şi reprezintă instituţia în probleme 

administrative şi gospodăreşti, la însărcinarea conducerii scolii. 
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c) se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea tuturor spaţiilor de învăţământ cu mobilier, mijloace 

de învăţământ şi materialele necesare.  

d) răspunde de procurarea, repartizarea si întrebuinţarea materialelor de curăţenie in vederea 

asigurării condiţiilor igienico-sanitare.  

e) se preocupa de pregătirea din timp a şcolii, din punct de vedere administrativ, pentru începutul 

anului şcolar (semestrelor). 

f) evaluează activitatea personalului din subordine în vederea acordării calificativelor anuale, 

conform legislaţiei in vigoare.  

g) participă la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/cursuri de perfecţionare 

etc.; se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale în vederea 

aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului; participă periodic la cursuri de 

perfecţionare în domeniu, arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane 

h) manifestă o atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, atitudine, comportament) corespunzătoare. 

i) în funcţie de nevoile specifice ale unităţii îndeplinește şi alte sarcini repartizate de conducerea 

CSEI Nr. 1 Sibiu 

j) respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU 

k) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare: 

 

Conducătorul auto  

Art. 138 Organizare  

(1) Programul de lucru: 7°° - 15°°  

(2) Conducătorul auto este subordonat administratorului de patrimoniu și directorului unităţii de învăţământ 

- ordonator terţiar de credite. 

 
Art. 139 Conducătorul auto asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale  

(1) întreţine în stare de funcţionare microbuzul şcolii; 

(2) asigură transportul elevilor din CSEI Nr.1 Sibiu de la domiciliul acestora spre şcoală şi de la şcoală 

spre domiciliul elevilor, la terminarea programului şcolar; 

(3) se   preocupă   de   economisirea   combustibilului,   lubrefianţilor,  materialelor   de   întreţinere   şi 

pieselor de schimb; 

(4)  asigură vizarea zilnică a foilor de parcurs de către reprezentantul unităţii; predă foile de parcurs din 

ziua respectivă, după efectuarea tuturor operaţiunilor, la sfârşitulprogramului, administratorului unităţii 

de învăţământ; 

(5)  asigură curăţenia microbuzului în interior şi exterior; 

(6)  stabileşte reguli clare de conduită ale elevilor pe timpul transportului cu microbuzul; 

(7)  ajută elevii cu dizabilităţi locomotorii să urce şi să coboare în/din microbuz; 

(8) asigură supravegherea elevilor până la preluarea acestora de către cadrele didactice; 

(9) se asigură că fiecare elev este preluat la domiciliu de către un membru al familiei; 

(10) in perioada vacantelor,in afara concediului legal de odihna,va ajuta la lucrările de reparații și întreținere 

din incinta unității 

(11) manifestă o atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, atitudine, comportament) corespunzătoare. 

(12) ) respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU 

(13) în funcţie de nevoile specifice ale unităţii îndeplinește şi alte sarcini repartizate de conducerea CSEI 

Nr. 1 Sibiu 
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Art. 140 Transportul elevilor 

(1) Transportul elevilor cu microbuzul unităţii este gratuit. 

(2) Au prioritate la transport elevii care au deficienţe locomotorii, elevii cu deficienţe intelectuale 

severe, care sunt dependenţi de adulţi şi cei care au domiciliul în afara localităţii Sibiu (cu condiţia 

să fie minim 8 elevi în aceeaşi zonă). 

(3) După ce s-a definitivat programul şi orarul şcolii, se stabilesc: programul, staţiile şi traseul 

microbuzului. Orarul zilnic al microbuzului şi lista nominală a elevilor sunt propuse după 

consultarea tuturor părinţilor în şedinţele cu părinţii. 

 

Îngrijitor curățenie 

Art. 141 Organizare  

(1) Programul de lucru: Tura I: 6°° - 14°°, Tura a II-a: 11°° - 19°°  

(2) Program de lucru – îngrijitor Casa Luminii: 14-18 

(2) Îngrijitoarele se subordonează administratorului de patrimoniu și directorului unităţii de învăţământ - 

ordonator terţiar de credite 

 Atribuţiile si obligaţiile îngrijitorului  

1. Gestionează bunurile:  

- preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi 

folosirea lor in condiţii normale;  

2. Preia materialele pentru curăţenie;  

3. Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului:  

a) aerisirea sălilor de clasa înainte/intre/după cursuri;  

b) ştergerea prafului, măturat, spălat;  

c) scuturarea preşurilor (unde este cazul);  

d) spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor, a globurilor din fiecare sală 

de clasă ;  

e) verificarea stării obiectelor de uz sanitar şi a instalaţiilor sanitare (după fiecare pauză);  

f) lucrări de vopsitorie (când este cazul);  

g) curăţirea sălilor de clasa (zilnic).  

4. Conservă bunurile:  

a) controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile 

administratorului sau muncitorului de întreţinere;  

b) consemnează cele constatate în procesul verbal de predare - primire între schimburi.  

5. Respectă normele, cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii.  

6. In funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate 

de conducerea unităţii sau de setul compartimentului administrativ în condiţiile legii. 

 

Muncitor calificat 

Art. 142  

(1)Program de lucru: 16-20 

(2) Muncitorul calificat se subordonează administratorului de patrimoniu și directorului unităţii de 

învăţământ - ordonator terţiar de credite 
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COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

Art.143 Organizare  

(1) Programul de lucru: 6-14  

(2) Program de lucru cu publicul: 9-11 

(3) Compartimentul de asistenţă socială este subordonat directorului unităţii de învăţământ – 

ordonator terţiar de credite 

 

Art. 144 Atribuţiile si obligaţiile ASISTENTULUI SOCIAL 

a) întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte documentaţii specifice (programul de activitate al 

Comisiei Interne de Expertiză Complexă) împreună cu membrii echipei multidisciplinare şi 

conducerea şcolii. 

b)  respectă codul deontologic al asistentului social: în exercitarea profesiei acţionează responsabil 

pentru a preveni apariţia unor situaţii care ar putea afecta reputaţia, imaginea corpului profesional 

al asistenţilor sociali.  

c) Asigură înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, 

organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind 

mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie), 

în colaborare cu  secretarul și informaticianul; 

d) întocmește anchetele sociale şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care 

se acordă elevilor, potrivit legii, împreună cu Comisia de specialitate din cadrul școlii; 

e) facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală-comunitate, 

şcolară-comunitate socială: oferă informaţii pertinente privind orientarea şcolară, activităţile 

şcolii, etc; oferă consiliere şi suport; realizează şi menţine o bună colaborare cu instituţiile de 

asistenţă socială (locale, judeţene, naţionale), în special cu SPAS-urile, DGASPC, CJRAE; 

realizează şi menţine o bună colaborare cu unităţile de învăţământ precum şi alte instituţii locale, 

judeţene, naţionale (poliţie, penitenciar, unităţi sanitare, etc) 

f) monitorizează situaţiile conflictuale: informează conducerea şcolii, pe diriginţi şi profesori asupra 

existenţei unor situaţii conflictuale; propune, împreună cu ceilalţi specialişti ai şcolii, 

metode/tehnici de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale; Monitorizează evoluţia conflictelor 

până la rezolvarea/stingerea acestora 

g) participă la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/cursuri de perfecţionare 

etc.; se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale în vederea 

aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului; participă periodic la cursuri de 

perfecţionare în domeniu, arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane 

h) manifestă o atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, atitudine, comportament) corespunzătoare. 

i) în funcţie de nevoile specifice ale unităţii îndeplinește şi alte sarcini repartizate de conducerea 

CSEI Nr. 1 Sibiu 

j) respectă normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, 
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SANCȚIUNI ȘI ABATERI 

 

Art. 145 

 

ABATERI  SANCȚIUNI 

Nesemnarea zilnică a condicii 

de prezenţă 

Notarea în condica de prezenţă 

Atenţionarea în Consiliul de Administraţie 

cu cererea unei note explicative 

Neplata zilei 

Propunere de sancţionare 

Absenţă nemotivată de la servici Neplata zilei de lucru 

Diminuarea calificativului anual 

Propunere de sancţionare 

Atitudinea necorespunzătoare 

față de ceilalţi angajaţi, față de 

conducerea unităţii, elevi, 

părinţi (conduita necivilizată, 

insulta, calomnia, purtarea 

abuzivă, lovirea și vătămarea 

integrităţii corporale sau a 

sănătăţii); acte de violență 

provocate de salariat sau la care 

acesta participa; violența fizică 

si de limbaj; 

 

Atenţionare în C A cu cererea unei note 

explicative 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară 

Se aplică sancţiunile prevăzute în Legea 

53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare 

Prezentarea la serviciu in stare 

de ebrietate sau oboseala 

înaintată, introducerea sau 

consumul de băuturi alcoolice, 

practicarea de activităţi care 

contravin atribuţiilor de 

serviciu sau care perturbă 

activitatea altor salariaţi; 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară 

Se aplică sancţiunile prevăzute în Legea 

53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare 

Neprezentarea documentelor de 

servici 

Diminuarea calificativului anual 

Nerespectarea secretului de 

serviciu. Încălcarea obligaţiei 

de fidelitate fata de angajator in 

executarea atributiilor de 

serviciu; 

 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară conform RI 

 

Manifestari de natura a aduce 

atingere imagini iinstituţiei 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară conform RI 

 

Scoaterea din unitate, prin orice 

mijloace, a oricăror bunuri si 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară conform RI 

http://www.ghidangajator.legislatiamuncii.ro/?cs=360406
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documente apartinand acesteia, 

fara acordul scris al conducerii 

 

 

înstrăinarea oricăror bunuri 

date in folosinţă, păstrare sau 

de uz comun, precum si 

deteriorarea funcţională şi 

calitativa sau descompletarea 

acestora, ca rezultat al unor 

utilizări ori manevrări 

necorespunzătoare; 

 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară conform RI 

 

Neîndeplinirea sarcinilor şi a 

responsabilităţilor stipulate în 

fişa postului  

Atenţionare în C.A. cu cererea unei note 

explicative 

Diminuarea calificativului anual 

Propunere de sancţionare 

Refuzul îndeplinirii sarcinilor 

delegate prin decizie a 

conducerii CSEINr.1 Sibiu – 

anexa la fișa de post; 

Se declanşează procedura de cercetare 

disciplinară conform RI 

 

Ţinută vestimentară indecentă 

 

Atenţionare în C.A. cu cererea unei note 

explicative 

Diminuarea calificativului anual  

Propunere de sancţionare (în situaţii grave, 

la propunerea Comisiei de cercetare 

disciplinară) 

Refuzul efectuării examinării 

clinice şi psihologice 

Atenţionare în C.A. cu cererea unei note 

explicative 

Plata amenzii 

Orice comportament activ ori 

pasiv care, prin efectele pe care 

le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori 

supune unui tratament injust sau 

degradant un copil, o persoană, 

un grup de persoane sau o 

comunitate faţă de alte 

persoane, grupuri de persoane 

sau comunităţi (practici de 

segregare/discriminare/hărţuire) 

Diminuarea calificativului anual  

Propunere de sancţionare (în situaţii grave, 

la propunerea Comisiei de cercetare 

disciplinară) 
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CAPITOLUL VII 

REGULAMENTUL INTERN PENTRU VOLUNTARI 

 

Art. 146 CSEI Nr.1 se organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condițiile prezentului 

Regulament intern precum și a normelor legale în vigoare. 

Art. 147 Voluntariatul este un factor important în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi 

pentru creşterea solidarităţii sociale.  

Art. 148  

(1) Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a 

solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, 

profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi. 

(2) Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în 

care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii. 

Art. 149 Definiții: 

Conform legii voluntariatului (Legea 78/2014), la nivelul CSEI Nr.1 Sibiu, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii: 

a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public 

desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept 

public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup; 

b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: educație, sportul şi 

recreerea, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar 

şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială; 

c) organizaţia-gazdă este CSEI Nr.1 Sibiu, persoana juridică de drept public, care organizează şi 

administrează activităţi de voluntariat; 

d) contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi CSEI Nr.1 Sibiu, în temeiul 

căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a 

doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului; 

e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi 

desfăşoară activităţi de voluntariat; 

f) beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de 

voluntariat; 

g) la nivelul CSEI Nr.1 Sibiu coordonatorul voluntarilor este directorul adjunct al instituției, care 

îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor. 

 

Art. 150  Principiile pe baza cărora se organizează activitatea de voluntariat:  

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită 

a voluntarului; 

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa instituției; 

c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii; 

d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără 

discriminări; 

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită; 

f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat. 
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Art. 151  

(1) Activităţilor de voluntariat organizate în afara României de către CSEI Nr.1 Sibiu, în parteneriat cu 

organizaţii din ţara respectivă, desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat semnat în România, le 

sunt aplicabile prevederile Legii voluntariatului. 

(2) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe teritoriul statului român pe durata contractului 

de voluntariat, în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia privind regimul străinilor în România. 

 

Art. 152  

(1) Criterii: 

-  vârsta peste 18 

- interes față de domeniul educației incluzive, asistența și protecția persoanelor cu dizabilități/ vulnerabile 

- minim cunoștințe privind copiii cu cerințe educative speciale 

- capacitate de adaptare la mediul institutional (disponibilitate, răbdare, înțelegere față de nevoile copiilor 

cu  cerințe educative speciale) 

- abilități de comunicare scrisă 

- abilități de comunicare verbală și non-verbală 

- abilități privind managementului timpului/ managementul stresului 

(2) Solicitantul va depune la secretariatul școlii o cerere însoțită de următoarele acte: 

- copie buletin/carte de identitate 

- adeverință de la locul de muncă dacă solicitantul este angajat în câmpul muncii sau  

- adeverință de la instituția de învățământ pe care o frecventează 

(3) CSEI Nr. 1 Sibiu oferă instruire iniţială cu privire la: 

a) structura, misiunea şi activităţile CSEI Nr.1 Sibiu; 

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

c) Regulamentele care reglementează implicarea voluntarului. 

 

Art. 153  

(1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între 

voluntar şi CSEI Nr.1 Sibiu. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine CSEI 

Nr.1 Sibiu. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. 

(2) În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, CSEI Nr.1 Sibiu poate să-i pună 

acestuia la dispoziţie un interpret. 

(3) Anterior începerii activităţii de voluntariat, sCSEI Nr.1 Sibiu trebuie să înmâneze voluntarului un 

exemplar din contractul de voluntariat. Acesta se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor. 

(4) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului. 

(5) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze: 

a) datele de identificare ale părţilor contractante; 

b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; 

c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat; 

d) drepturile şi obligaţiile părţilor; 

e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, 

confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; 

f) condiţiile de reziliere a contractului. 

(6) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă şi 

voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat. 

(7) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu 

respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din 
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domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele 

teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii 

respective. 

 

Art. 154  

(1) Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita 

încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori 

a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective. 

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul 

activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. 

(3) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, CSEI Nr.1 

Sibiu, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de 

activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României. 

(4) Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente: 

a) datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul; 

b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului; 

c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat; 

d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului; 

e) perioada şi numărul de ore de voluntariat; 

f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor; 

g) numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei- gazdă; 

h) menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi 

informaţiilor cuprinse în acest certificat". 

(5) Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizaţii-gazdă dintr-un alt stat 

sunt recunoscute în România în măsura în care conţin elementele prevăzute la alin. (4) şi sunt prezentate în 

copie autentificată şi traducere legalizată. 

(6) Raportul de activitate va conţine următoarele elemente: 

a) activităţile de voluntariat prestate; 

b) atribuţiile asumate; 

c) aptitudinile dobândite. 

 

Art. 155 În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor,  

respectiv directorul adjunct al instituției. În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se 

cauzează prejudicii unor terţe persoane, CSEI Nr.1 Sibiu va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile 

legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a 

voluntarului. 

 

Art. 156 Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare. 

   

Art. 157 Răspunderea voluntarului se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în 

prezentul Regulament intern, stipulate în Capitolul Procedură disciplinară. 

 

Art. 158 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat 

este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Art. 159  
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(1) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o 

situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar 

dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept. Negocierea sau 

renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite 

prin contractul de voluntariat. 

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere. 

 

Art. 160  La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin 

punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj 

suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi 

de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii 

de selecţie. 

 

CAPITOLUL VIII 

REGULAMENTUL INTERN PENTRU ELEVI 
 

CONSIDERAȚII GENERALE 
 

Art. 161 În învăţământul special primar şi gimnazial, respectiv în CSEI Nr. 1 Sibiu  calitatea de elev se 

dobândeşte în urma evaluării şi orientării de către Comisia de Evaluare Complexă din cadrul Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu. 

 

Art. 162  

(1) Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este 

înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev. 

(2) Pentru a beneficia de drepturile cuvenite conform 1251/2005 elevul trebuie să întrunească toate 

condițiile prevăzute în procedura de alocare a drepturilor: zilnic – prezență la toate orele de curs pentru 

drepturile de hrană, lunar prezență la minim 50% din totalul zilelor de școală – pentru restul drepturilor. 

 

Art. 163 Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către 

direcțiunea CSEI Nr.1Sibiu. 

 

Art. 164 (1) Elevii promovaţi vor fi înscrişi automat în anul şcolar următor, cu excepţia celor cu situația 

neîncheiată/ abandon şcolar/ retrași.  

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar 

la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

(3) Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi, căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, 

detenție și alte asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu. 

(4) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează 

în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut. 

 

Art. 165 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 

existente în programul şcolii. 
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  (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în 

catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

  (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

  (3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele 

justificative pentru absenţele copilului său. 

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

de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. 

Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele 

medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

  (5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate 

în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

  (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

  (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 

Art. 166 Transferul copiilor şi elevilor 

 (1) Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul. 

  (2) Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul  

  (3) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, elevii se pot transfera de la o 

grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, 

în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu. 

  (4) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face 

propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. 

  (5) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 

către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de 

reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului judeţean de 

resurse şi asistenţă educaţională Sibiu, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

  

Art. 167 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este 

obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 

zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la 

care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 

 

Art. 168 Pierderea exercitării calităţii de elev 

Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează în următoarele cazuri: 

a) la absolvirea unui ciclu de instruire. 
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b) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui (susţinătorului legal), caz în care elevul este considerat 

retras. 

c) în condiţiile unui abandon şcolar.  

 

DREPTURILE ELEVILOR 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

  Art. 169  

  (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate 

îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şi cetăţeni. 

  (2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

  (3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

  (4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ. 

   

  II. DREPTURI EDUCAŢIONALE 

  Art. 170 

  Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

  a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie 

de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

  b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către 

cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor 

cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite; 

  c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de 

învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

  d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

  e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

  f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar 

se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, 

sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de 

familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial 

discriminatoriu; 

  g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din 

învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi 

pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

  h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, 

fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

  i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 
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  j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

  k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

  l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

  m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare; 

  n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

  o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, 

săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării 

activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale 

disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale 

necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare; 

  p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele 

manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a 

limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

  q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi, cu 

excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a 

învăţământului bilingv, conform legii; 

  r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

  s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

  t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr 

adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 

didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile 

elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, 

în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 

acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

  v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

  w) dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

  x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 

parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

  y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 

vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an 

şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe 

baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

  z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv 

pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai 

mare de 4 săptămâni; 
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  aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. 

Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente 

metode didactice; 

  bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 

  cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

  dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii; 

  ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ; 

  ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 

Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

  Art. 171 

  (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi. 

  (2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare. 

  (3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 

de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi 

gradul de deficienţă. 

  (4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie 

defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale. 

  (5) În funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a 

dobândi calificări profesionale corespunzătoare. 

  Art. 172 

  În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 7 

lit. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

  a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să 

justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen 

de maximum 5 zile de la comunicare. 

  b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, 

reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

  c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează 

lucrarea scrisă. 

  d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în urma 

reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două cadre 

didactice. 

  e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată 

în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne 

neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel 

puţin 1 punct, contestaţia este acceptată. 
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  f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. 

Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ. 

  g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

  h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi 

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la 

clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau 

profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

   

  Art. 173 

  Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

  a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 

culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

  b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 

  c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ 

preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea 

dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare 

într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea 

şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

  d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

  e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 

  f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui 

elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica 

materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, 

ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau 

discriminatorii. 

   

  III. DREPTURI SOCIALE 

 Art. 174 

  (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

  a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval 

şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic; 

  b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la lit. a), pentru 

elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

  c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în 

care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

  d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă; 

  e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare 

sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale 

de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 



 54 

  f) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau 

de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială 

constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmamentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de 

găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din 

cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/a municipiului Bucureşti; 

  g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente; 

 h) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, 

supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ 

respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; 

  i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor 

şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective; 

  j) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi 

logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii, 

se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

      

  (2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la alin. (1) lit. e): 

  a) Consiliul judeţean Sibiu stabilește anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă 

din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

  b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de 

administraţie CSEI Nr.1 Sibiu, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii; 

  c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte 

persoane juridice sau fizice, conform legii; 

    

  (3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul 

obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al 

societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii 

bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 

  IV. PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 

Art. 175 

(1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si promovarii drepturilor 

copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza cu 

prioritate principiului interesului superior al copilului. 

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si morala 

normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie . 

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce 

revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a 

fost plasat in mod legal. 

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc 

copiii, intreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si in cauzele 

solutionate de instantele judecatoresti. 

(5) Persoanele prevazute la alin. (4) sunt obligate sa implice familia in toate deciziile, actiunile si masurile 

privitoare la copil si sa sprijine ingrijirea, cresterea si formarea, dezvoltarea si educarea acestuia in cadrul 

familiei. 

(6) In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere cel putin urmatoarele: 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319718/Familie_substitutiva
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336106/Autoritatile_publice_
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a) nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si 

apartenenta la o familie; 

b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate; 

c) istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice 

alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor; 

d) capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului de 

a raspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

e) mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament. 

 

Art.176 

(1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a 

beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a 

acestui drept . 

(2) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatia adecvata starii sale in 

caz de boala este garantat de catre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic de 

asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat . 

(3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, 

precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt obligate sa adopte, 

in conditiile legii, toate masurile necesare pentru: 

a) reducerea mortalitatii infantile; 

b) asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare; 

c) prevenirea malnutritiei si a imbolnavirilor; 

d) asigurarea serviciilor medicale pentru gravide in perioada pre- si postnatala, indiferent daca acestea au 

sau nu au calitatea de persoana asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate; 

e) informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la 

avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator; 

f) dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a 

parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala; 

g) verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau 

tratament; 

h) asigurarea confidentialitatii consultantei medicale acordate la solicitarea copilului; 

i) derularea sistematica in unitatile scolare de programe de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala 

pentru copii, in vederea prevenirii contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor. 

(4) Parintii sunt obligati sa solicite asistenta medicala pentru a asigura copilului cea mai buna stare de 

sanatate pe care o poate atinge si pentru a preveni situatiile care pun in pericol viata, cresterea si 

dezvoltarea copilului. 

(5) In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii 

unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua 

acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului, chiar fara a avea acordul parintilor 

sau al altui reprezentant legal al acestuia. 

 

Art.177 

(1) Copilul cu dizabilități are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale. 

(2) Copilul cu dizabilități are dreptul la educatie, recuperare, compensare, reabilitare si integrare, adaptate 

posibilitatilor proprii, in vederea dezvoltarii personalitatii sale. 

(3) In vederea asigurarii accesului la educatie, recuperare si reabilitare, copilul cu dizabilități poate fi 

scolarizat in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor 

din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant. 

(4) Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a 

copiilor cu dizabilități . Ingrijirea speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai ori, 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4230/Functie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/196/VIOLENTA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1403/Drept_vatamat
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319493/Stat_de_drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334687/Handicap_


 56 

dupa caz, situatiei celor carora le este incredintat copilul si se acorda gratuit, ori de cate ori acest lucru 

este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu dizabilități la educatie, 

formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la 

activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si 

dezvoltare a personalitatii lor. 

(5) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale 

sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate 

satisfacerii nevoilor copiilor cu dizabilități  și  ale familiilor acestora in conditii care sa le garanteze 

demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii. 

Art.178 

(1) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara a unei persoane care se afla intr-o relatie 

de raspundere, incredere sau de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate viata, dezvoltarea fizica, 

mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, si se 

clasifica drept abuz fizic, emotional, psihologic, sexual si economic. 

(2) Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea, voluntara sau involuntara, a unei persoane care are 

responsabilitatea cresterii, ingrijirii sau educarii copilului de a lua orice masura pe care o presupune 

indeplinirea acestei responsabilitati, care pune in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, 

morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului si poate imbraca mai 

multe forme: alimentara, vestimentara, neglijarea igienei, neglijarea medicala, neglijarea educationala, 

neglijarea emotionala sau parasirea copilului/abandonul de familie, care reprezinta cea mai grava forma 

de neglijare. 

(3) Sunt interzise savarsirea oricarui act de violenta, precum si privarea copilului de drepturile sale de 

natura sa puna in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea 

corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, atat in familie, cat si in institutiile care asigura 

protectia, ingrijirea si educarea copiilor, in unitati sanitare, unitati de invatamant, precum si in orice 

alta institutie publica sau privata care furnizeaza servicii sau desfasoara activitati cu copii. 

 

Art.179 

(1) Orice persoana care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale, lucreaza direct cu un copil si are 

suspiciuni in legatura cu existenta unei situatii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligata sa sesizeze 

serviciul public de asistenta sociala sau directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in a 

carei raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv. 

(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecarei directii generale 

de asistenta sociala si protectia copilului se infiinteaza obligatoriu telefonul copilului, al carui numar va fi 

adus la cunostinta publicului. 

Art. 180 

In vederea asigurarii respectarii dreptului prevazut la art. 89 alin. (1) , directia generala de asistenta 

sociala si protectia copilului este obligata: 

a) sa verifice si sa solutioneze toate sesizarile privind posibilele cazuri de abuz, neglijare, exploatare si 

orice forma de violenta asupra copilului; 

b) sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 119, specializate pentru nevoile copiilor, victime ale 

abuzului, neglijarii, exploatarii si oricarei forme de violentaasupra copilului. 

 (2) Nerespectarea dispoziţiilor ROF atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun. 

    (3) Prevederile prezentului act aditional completează Regulamentul de Ordine Interioara al CSEI Nr.1 

Sibiu. 
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ALTE DREPTURI 

 Art. 181 

  Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

  a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii.  

  b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

  d) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu. 

   

RECOMPENSAREA ELEVILOR 
 Art. 182 

  (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 

recompense: 

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

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

faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

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

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

  d) premii, diplome, medalii; 

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

străinătate; 

  f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar. 

  (2) Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele 

inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se 

recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

  (3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 

medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului 

clasei, a directorului şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor. 

  (4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

  a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului 

profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

  b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 

merită să fie apreciate. 

  (5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 

  a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; 

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

  c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 

  d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

  e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

  (6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare 

al unităţii de învăţământ. 
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  (7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea 

asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele 

asemenea. 

   

ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR 
   

 Art. 183 Elevii au următoarele îndatoriri: 

  a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

  b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

  c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă 

şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele 

şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare 

nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii; 

  d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

  e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

  f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

  g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice; 

  h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

  i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

  j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile 

de învăţământ preuniversitar; 

  k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

  l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 

cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

  m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar; 

  n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

  o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora; 

  p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament 

şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 

circulaţie; 

  q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului; 

  r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 
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medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a 

personalului din unitate. 

   

INTERDICŢII 
   

 Art. 184 Elevilor le este interzis: 

  a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul 

unităţii de învăţământ; 

  b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul 

lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, 

intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

  c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

  d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; 

  e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la 

siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

legale; 

  f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unităţilor de învăţământ; 

  g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai 

cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

  h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

  i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă 

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

  j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

  k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

  l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

  m) să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor. 

   

SANCŢIONAREA ELEVILOR 
   

  I. Dispoziții generale 

Art. 185  (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului 

statut. 

  (2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau 

în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau 

în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în 

vigoare. 
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  (3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

  (4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

  a) observaţie individuală; 

  b) mustrare scrisă; 

  c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", a bursei 

profesionale; 

  d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

  e) preavizul de exmatriculare; 

  f) exmatriculare. 

  (5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

  (6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în 

orice context. 

  (7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

  (8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica în învăţământul primar. 

  (9) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

   

  II/ Sancţiuni 

 Art. 186 (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

  (2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să 

urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

   

Art. 187 Mustrarea scrisă 

  (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

  (2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 

semestrului. 

  (3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu 

este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

  (4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

  (5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

   

Art. 188 Retragerea temporară sau definitivă a bursei 

  (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

  (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

   

ART. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ 
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  (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 

document care se înmânează de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte/ director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, 

dacă acesta a împlinit 18 ani. 

  (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

  (3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

   

Art. 189 Preavizul de exmatriculare  

  (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează 

nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură 

disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează 

elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

  (2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

  (3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 190 Exmatricularea 

  (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

  (2) Exmatricularea poate fi: 

  a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu; 

  b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

  c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. 

  (3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă 

unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice. 

   

Art. 191 Exmatricularea cu drept de reînscriere 

  (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi 

în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru 

abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

  (2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor 

de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an 

şcolar. 

  (3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

  (4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

  (5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

  (6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
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Art. 192 Exmatricularea fără drept de reînscriere 

  (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul 

superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral. 

  (2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

  (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

  (4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

   

Art. 193 Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ 

  (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-

5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit 

de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

  (2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care 

se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ 

transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului 

profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să 

rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

  (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

   

  III. ANULAREA SANCŢIUNII 

 Art. 194 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 179 alin. (4) lit. a)-e) dă dovadă 

de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea 

semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi 

anulată. 

  (2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancţiunea. 

   

  IV: SANCŢIUNI PRIVIND NEFRECVENTAREA ORELOR DE CURS 

 Art. 195 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină 

sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

   

  V. PAGUBE PATRIMONIALE 

 Art. 196 (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte 

toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 
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  (2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi 

cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

  VI. CONTESTAREA 

 Art. 197 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16, se adresează, de 

către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie 

al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

  (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatulCSEI 

Nr.1 Sibiu. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de 

contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

  (3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 

 

CAPITOLUL IX 

REGULAMENTUL INTERN PENTRU PĂRINȚI 
 

Art. 198 (1) Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ este obiectiv major în realizarea scopului 

final comun-educaţia elevilor.  

(2) Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu şcoala prin 

diriginte, pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(3) Părinţii îşi asumă responsabilitatea dacă copiii lor vin neînsoţiţi la şcoală sau se întorc acasă. 

(4) Părinţii care-şi însoţesc copiii la/ de la şcoală vor fi prezenţi în curtea şcolii cu 10 minute înainte de 

începerea/sfârşitul orelor. 

 

Art. 199 Conduita părinților in relație cu școala:  

(1) Sunt loiali față de politica școlii și promovează imaginea instituţiei în care învaţă copilul lor în relaţia 

cu comunitatea locală. 

(2) Se organizează potrivit Legii in comitetele de părinţi pe clase si in Consiliul reprezentativ pe școală și 

încheie un contract cu școala.  

(3) Sunt interesaţi de evoluţia propriilor copii, de dezvoltarea personalităţii acestora.  

(4) Isi armonizează valorile personale cu axa valorică a școlii, căutând repere si metode comune in educarea 

copiilor.  

(5) Valorizează si sprijină (cu prezența sau financiar, prin sponsorizări) activităţile extracurriculare ale 

școlii.  

(6) Intră in instituţia şcolară pe baza ecusonului eliberat de personalul de pază al unităţii . 

 (7) Respectă programul de funcţionare al unităţii şcolare, al serviciului secretariat (anunţat la avizier) și 

programul de audiențe al directorilor.  

(8) Asigură o ţinută vestimentară, supraveghează conduita corespunzătoare statutului de elev, la propriul 

copil și este răspunzător pentru faptele copilului.  

(9) Respectă programul şedinţelor cu părinţii și a consultaţiilor stabilite de către invățători și profesorii 

diriginţi  

(10) Solicită întrevederi cu propriii copii sau cu personalul școlii numai în pauze, prin intermediul 

profesorului de serviciu sau personalului de pază.  



 64 

(11) Prezintă în termen de maximum şapte zile, la secretariatul scolii, scutirea medicală însoţită de cererea 

de motivare a absențelor, sau cererea de motivare a absențelor elevului pentru cazuri deosebite, altele decât 

îmbolnăviri.  

(12) Solicita transferarea, în scris, în cazuri întemeiate, 

 

 

  DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR 

LEGALI 
 

Art. 200 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali 

principali ai unităţilor de învăţământ. 

  (2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

  (3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul 

de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală. 

   

Art. 201 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

  (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii 

referitoare numai la situaţia propriului copil. 

 

Art. 202 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

  a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul 

adjunct al unităţii de învăţământ; 

  b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

  c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

  d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-

puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul 

diriginte; 

  e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

  (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

   

Art. 203 Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

   

Art. 204 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de 

învăţământ implicat, educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia 

în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are 

dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării 

problemei. 
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  (2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar 

pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

   

DREPTURILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI 

 

Art. 205 

  (1) Măsurile de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive se formulează de către managerul de 

caz/responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale cu consultarea autorităţii locale de care aparţine unitatea 

de învăţământ, SPAS, unităţii de învăţământ, ISJ/ISMB şi a organizaţiilor neguvernamentale. 

  (2) Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine includ cel puţin: 

  a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează unitatea de învăţământ cu privire la educaţia 

incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

  b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială 

a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la 

egal la egal; 

  c) informarea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice cu privire la educaţia incluzivă 

şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

  d) prezenţa facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil în unitatea de 

învăţământ. 

  (3) Alte măsuri de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine sunt informările şi 

campaniile de conştientizare cu privire la acceptarea diversităţii, incluziunea socială a copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau CES desfăşurate la nivelul comunităţii. 

  (4) Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de mediu, prin adaptarea rezonabilă 

a unităţii de învăţământ în care învaţă copilul, includ cel puţin: 

  a) serviciile de sprijin educaţional prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 

cu modificările ulterioare; 

  b) accesibilizarea mediului fizic, informaţional şi de comunicare din unitatea de învăţământ, adaptată 

la tipurile de dizabilitate, de exemplu mutarea claselor şi laboratoarelor la parter sau asigurarea deplasării 

copilului cu fotoliu rulant la etaj prin utilizarea unui lift, accesibilizarea balustradei sau folosirea 

tehnologiilor de acces, precum şi a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. 

   

Art. 206 

  (1) Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în regulamentul 

de organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, 

precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

  (2) Facilitatorul menţionat la art. 63 alin. (2) lit. d) poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, 

pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o 

relaţie de ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal. 

  (3) Numirea de către părinţi/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia 

în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale. Includerea facilitatorului în 

plan se face fie la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu 

acordul părinţilor/reprezentantului legal. 

  (4) Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinţii/reprezentantul legal asigură 

obligatoriu facilitator. 

  (5) Un facilitator poate avea grijă de mai mulţi copii cu dizabilităţi şi/sau CES în aceeaşi clasă. 

  (6) Părinţii/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizaţii 

neguvernamentale, universităţi, alte instituţii, cu care unitatea de învăţământ încheie acorduri în acest sens. 
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  (7) Pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului şcolar, 

dacă părinţii/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea 

tratamentului în contractul cu unitatea de învăţământ. 

  (8) Atribuţiile facilitatorului sunt cel puţin următoarele: 

  a) supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor 

extraşcolare; 

  b) facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze; 

  c) facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 

  d) sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs; 

  e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre 

didactice şi profesionişti din şcoală; 

  f) facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare; 

  g) colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali. 

  (9) Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap. 

   

Art. 207 

    (1) Măsurile de sprijin pentru pregătirea şi adaptarea copilului în diferitele etape de tranziţie, între 

diferite medii şi etape ale dezvoltării individuale, se includ în planul de abilitare-reabilitare/planul de 

servicii individualizat în funcţie de tipul tranziţiei. 

  (2) Măsurile de sprijin pentru intrarea copilului într-o unitate de educaţie timpurie antepreşcolară sau 

preşcolară, tranziţia dintr-o unitate antepreşcolară într-o unitate preşcolară, tranziţia de la grădiniţă la şcoală 

sau intrarea copilului direct în învăţământul obligatoriu pot fi: 

  a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei şi tipului dizabilităţii de către familie şi cadrele 

didactice; 

  b) vizitarea unităţii înainte de înscriere de către copil şi părinte; 

  c) folosirea unui program de adaptare în primele două săptămâni de la înscriere/admitere; 

  d) prezenţa facilitatorului. 

  (3) Măsurile de sprijin pentru tranziţia de la pubertate la adolescenţă pot fi: 

  a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei, gradului de maturitate şi tipului dizabilităţii de 

către familie şi cadrele didactice; 

  b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii 

educaţionale, de sănătate sau sociale; 

  c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din partea altor furnizori de servicii educaţionale, de 

sănătate sau sociale; 

  d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în cadrul unor servicii sau cursuri. 

  (4) Măsurile de sprijin pentru tranziţia de la gimnaziu la liceu sau şcoală profesională pot fi cele 

menţionate la alin. (3), la care se adaugă orientarea şcolară şi profesională. 

  (5) Măsurile de sprijin pentru integrarea socioprofesională pot fi cele menţionate la alin. (4), la care se 

adaugă: 

  a) evaluare şi consiliere vocaţională; 

  b) orientare profesională/în carieră; 

  c) sprijin şi consiliere pentru găsirea unui loc de muncă, angajare şi adaptare la cerinţele postului, 

inclusiv mediere pe piaţa muncii. 

  (6) Măsurile de sprijin pentru tranziţia la viaţa de adult pot fi cele menţionate la alin. (4), la care se 

adaugă măsurile care vizează tranziţia la sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

  a) pregătirea copilului/tânărului prin informare adecvată vârstei, gradului de maturitate şi tipului 

dizabilităţii de către familie şi managerul de caz, incluzând aspectele privind acordarea gradului de handicap 

pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

  b) sprijinul pentru părinţi/reprezentant legal pentru pregătirea documentelor necesare acordării 

gradului de handicap pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

  c) medierea relaţiei părinţilor/reprezentantului legal cu serviciul de evaluare complexă pentru 

persoanele adulte cu handicap, denumit în continuare SECPAH; 
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  d) vizitarea centrului rezidenţial sau a domiciliului asistentului personal profesionist de către tinerii 

care urmează să părăsească sistemul de protecţie specială a copilului şi să fie transferaţi în sistemul de 

protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

  

 

ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR 

LEGALI 
 

 Art. 208 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până 

la finalizarea studiilor. 

 (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 

lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

 (3)  Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin.(2) se face de către persoanele 

imputernicite de preşedintele Consiliului .Judeţean., la sesizarea C.A.  Părintele/ reprezentantul legal 

răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev. 

 (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de 

sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. 

 (5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului-

0puericultor/educatoarei/învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

 (6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

 (7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl 

însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în 

care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o 

altă persoană. 

 (8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-i 

administreze acestuia tratamentul prescris de către medicul specialist și să anunțe dirigintele clasei referitor 

la schimbarea tratamentului medicamentos, în cazul în care se întâmplă acest lucru. 

 (9) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul 

inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-

o unitate de învăţământ din străinătate. 

   

Art. 209 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 

 

Art. 210 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

copiilor/elevilor. 
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  (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 173 alin. (6), art. 174 şi art. 175 atrage răspunderea persoanelor 

vinovate conform dreptului comun. 

 

 

COMITETUL DE PĂRINŢI 
  Art. 211 

  (1)ÎN CSEI Nr.1 Sibiu, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 

părinţi. 

  (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală 

a părinţilor, convocată de educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

  (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

  (4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un 

preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile 

fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învăţământul 

antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte. 

  (5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

   

Art. 212 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii: 

  a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

  b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

  c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea 

siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar; 

  d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi 

unităţii de învăţământ, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea 

de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu 

personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

  e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorul-

puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ 

antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ; 

  f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 

  g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi 

extracurriculare; 

  h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 

acestea există. 

Art. 213 Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii de 

învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
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Art. 214(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu 

personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

  (2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, 

tutori sau susţinători legali. 

  (3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 

strângerea fondurilor. 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
 

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

Art. 215 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

  (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi. 

  (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din unitatea de 

învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, 

donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile 

unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 

  (4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile. 

   

Art. 216 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-

verbal al şedinţei. 

  (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea 

şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul 

dintre vicepreşedinţi. 

  (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

  (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. 

  (5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

  (6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

 

Art. 217 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

  a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

  b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

  c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

  d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

  e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
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  f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

  g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, 

tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

  h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

  i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

  j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

  k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

  l) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala după 

şcoală". 

   

Art. 218 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate 

pentru: 

  a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

  b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

  c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

  d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

  e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

  (2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional. 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 219 Responsabilitatea privind întocmirea şi modificarea prezentului Regulament  

Prezentul Regulament este întocmit şi se modifică de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a 

reprezentanţilor salariaţilor. Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislative în vigoare. 

 

Art. 220 Regulamentul intern este obligatoriu pentru întreg personalul şcolii. Nerespectarea acestuia. atrage 

după sine sancţiunea corespunzătoare. 

 

Art. 221 Informarea salariaţilor cu privire la conţinutul prezentului Regulament  

(1) Conducerea CSEI nr. 1 Sibiu are obligaţia de a-şi informa salariaţii cu privire la conţinutul prezentului 

Regulament. 

(2) Persoanele nou angajate sau persoanele detaşate de la un alt angajator, vor fi informate din momentul 

începerii activităţii asupra drepturilor şi obligaţiilor ce li se aplică şi care sunt stabilite prin prezentul Regulament  

 

Art. 222– Modul de informare a salariaţilor privind conţinutul prezentului Regulament  
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(1) Prezentul Regulament se multiplică şi se repartizează astfel: un exemplar  se regăseşte la conducerea 

instituţiei şi unul în cancelarie. De asemenea, diriginţii au la clasă un extras Regulament. 

(2) Angajaţii sunt obligaţi să semneze de luare la cunoştinţă şi de respectare a reglementărilor Regulamentului 

Intern. În cazul în care nu sunt de acord cu anumite reglementări ale Regulamentului Intern, angajatul va putea 

utiliza Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor stabilită prin prezentul 

Regulament. 

 

Art. 223 Regulamentul  intern va fi prezentat şi dezbătut cu elevii, părinţii până la o dată stabilită de comun 

acord, cu întocmirea de către fiecare profesor/ diriginte a unui proces verbal de luare la cunoştinţă şi de 

exprimare scrisă a acordului cu reglementările prezentului Regulament. 

 

Art. 224 – Prezentul Regulament intern a fost aprobat în sedinţa  Consiliului Profesoral din data de 

15.09.2022 şi în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 27.09 2022. 

 

Art. 225 (1) Consiliul de Administraţie va urmării respectarea Regulamentului intern şi aplicarea lui 

rezervându-şi dreptul de a-l completa şi modifica atunci când împrejurările o impun  

 

Art. 226– Regulamentul intră in vigoare  de la 12 octombrie 2022. De la aceeasi dată, se abrogă pevederile 

anteriorului Regulament intern. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

PROF. KONDORT DAN 
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