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1. Dispoziţii generale  
Art. 1 
Prezentul Regulament Intern este întocmit în conformitate cu prevederile Constituției României, ale Legii 
Educației Naționale 1/2011, cu actele normative subsecvente și ale Legii nr. 53/2003 modificată și completată 
prin legea nr 40/2011 privind Codul muncii. 
 
Art. 2 
Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Liceului Teoretic „Marin Preda” şi conţine 
norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de 
natură administrativă, financiar-contabilă şi de secretariat.  
 
Art. 3 
(1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit în Consiliul profesoral, validat 
înConsiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.  
(2) Regulamentul intern este supus avizării Consiliului consultativ al părinţilor şi Consiliului reprezentativ al 
elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale.  
(3) Regulamentul intern este dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de 
administraţie.  
 
Art. 4 
Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport) pentru tot 
personalul salariat al liceului, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor, studenţi aflaţi în practică 
pedagogică.  
 
Art. 5 
Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la 
educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.  
 
Art. 6 
În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor 
de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă 
normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii. 
 
Art. 7 
Disciplina în cadrul instituţiei impune respectarea de către angajaţi, potrivit ariei lor de competenţă, a 
reglementărilor stabilite în prezentul Regulament, a prevederilor actelor normative, a Contractului colectiv de 
muncă, a normelor de securitate a muncii, a instrucţiunilor şi deciziilor emise de conducerea instituţiei, privind 
specificul muncii.  
 
Art. 8 
Regulamentul intern se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă la nivelul 
angajatorului, al proceselor de muncă sau în funcţie de diverse situaţii care apar şi necesitǎ reglementǎri utile, 
toate modificǎrile fiind obligatoriu validate de cǎtre consiliul profesoral. 
 



 
2. Igiena în muncă 
2.1 Reguli generale de igienă în muncă. 
Art. 9 
Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a tuturor factorilor care 
contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.  
 
Art. 10 
Modalităţile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situaţiile legate de muncă, cu scopul protejării 
vieţii şi sănătăţii angajaţilor sunt următoarele:  

 asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente la locul de 
muncă;  

 prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic;  
 însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă;  
 utilizarea integrală a echipamentului individual de protecţie a muncii;  
 evitarea consumului de băuturi alcoolice;  
 însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă;  
 respectarea normelor de igienă personală;  
 întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;  
 folosirea raţională a timpului de odihnă;  
 evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în pericol 

sănătatea altor persoane;  
 păstrarea curăţeniei în sălile de curs, în laboratoare, în sala de sport, pe culoarele de acces, pe scările şi 

în grupurile sanitare comune;  
 containerele pentru gunoi şi deşeuri vor fi amplasate în zone corespunzătoare şi golite suficient de des 

pentru a evita umplerea excesivă;  
 aparatura, uneltele şi sculele folosite în timpul lucrului vor fi curăţate, verificate şi depozitate 

corespunzător;  
 
2.2 Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă  
Art. 11 
În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă şi în mod particular cu 
factorii nocivi profesional, medical, privind medicinamuncii, personalul didacticva efectua controlul medical la 
angajare și controlul medical anual/periodic, conform contractului colectiv de muncă şi reglementărilor legale 
specifice.  
 
Art.12 
Certificatul medical va fi adus la unitate in termen de 10zile de la debutul anului școlar (1 septembrie) 
 
Art. 13 
În cazul în care cadrul didactic nu prezintă anual certificatul medical/periodic care să ateste că este apt pentru 
predare în învățământ, acesta nu va avea dreptul să își desfășoare activitatea didactică până laremedierea 
situației. 



 
Art. 14 
Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale și de a prezenta certificatul medical constituie 
abatere disciplinară. 
 
2.3 Atribuţiile prestatorilor de servicii medicale  
Art. 15 
Medicii şi asistentele care își desfășoară activitatea în Liceul Teoretic „Marin Preda” sunt membrii de drept în 
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 
 
2.4 Acordarea materialelor igienico-sanitare  
Art. 16 
Materialele igienico-sanitare se acordă gratuit în baza contractului colectiv de muncă prin referat de necesitate 
întocmit de administratorul de patrimoniu.  
 
Art. 17 
În cadrul Liceului Teoretic „Marin Preda” vor exista truse sanitare de prim-ajutor, iar conţinutul lor va fi 
conform OMSF nr. 427/14.06.2002, aceasta fiind responsabilitatea Comisiei de protectie a muncii. Trusele vor 
fi distribuitela sala de sport, la cabinetul directorului adjunct, în cancelarie, la cabinetul medical, la postul 
agenților de pază. 
 
2.5 Reguli sanitare de igienă privind bufetul din incinta Liceului Teoretic „Marin 
Preda”șiserviciile de catering pentru programul Școală după Școală 
Art. 18 
Servirea şi desfacerea alimentelor se va face numai de persoane care s-au supus controlului medical la angajare 
şi controlului medical periodic.  
 
Art. 19 
Personalul este obligat să deţină carnet de sănătate şi un certificat de absolvire a unui curs de noţiuni 
fundamentale de igienă.  
 
Art. 20 
Personalul va purta echipament de protecţie sanitară care să acopere îmbrăcămintea şi părul, iar în caz de 
răniri uşoare va pansa rănile cu pansamente sterile, menţinute permanent curate.  
 
Art. 21 
Resturile de mâncare se vor depozita în recipiente etanşe cu capac, din materiale uşor de spălat şi dezinfectat.  
 
Art. 22 
Toate produsele vor avea obligatoriu o etichetă în care să se specifice data expirării produsului. Alimentele 
nealterabile se vor depozita pe rafturi rezistente la coroziune, pentru a nu favoriza contaminarea microbiană. 
Bufetul va avea un program de servire afişat la loc vizibil. 



 
2.6 Alcoolul, medicamentele, drogurile, materialele expozive şi armele  
Art. 23 
În incinta instituţieinu este permisă intrarea cu substanţe etnobotanice sau halucinogene,droguri, băuturi 
alcoolice, materiale explozive, arme albe, arme de foc sau de orice altǎ naturǎ care să lezeze integritatea fizică a 
elevilor și a personalului angajat.  
 
Art. 24 
Prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor medicamente care 
afectează judecata, coordonarea sau viteza de reacţie a unei persoane poate produce accidente şi nu va fi 
acceptată, fiind sancționată disciplinar conform Codului Munciiin caz de nerespectare. Nerespectarea celor mai 
sus-menţionate constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar, material, civil sau penal, după caz.  
 
3. Reguli generale privind securitatea şi sănătatea în muncă  
3.1 Obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în 
muncă  
Art. 25 
În scopul prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, angajatorul are următoarele obligaţii:  

 să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă;  
 să asigure condițiile de securitate şi sănătate în muncă cu ajutorul instituţiilor abilitate;  
 să asigure autorizarea funcţionării din punctul de vedere al protecţiei muncii şi să ceară revizuirea 

utorizaţiei în cazul modificării condiţiilor de muncă autorizate;  
 să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi;  
 să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se desfăşoară;  
 să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în raport cu sănătatea şi 

ecuritatea în muncă;  
 să asigure resurse financiare personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, dacă bugetul 

instituției o permite;  
 să ia măsuri pentru exercitarea meseriilor şi profesiilor;  
 să angajeze numai persoane care în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor 

psihoprofesionale corespund locului de muncă; 
 să asigure supravegherea medicală corespunzătoare riscurilor pentru sănătate la care angajaţii s-ar 

supune în timpul activităţii.  
 
Art. 26 
Angajaţii au următoarele obligaţii şi drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă:  

 să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, alți angajaţi 
și/sau elevii în timpul desfăşurării activităţii;  

 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă;  
 să utilizeze corect echipamentele tehnice şi substanţele periculoase;  
 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă situaţiile cu risc de accident de muncă sau 

îmbolnăvire profesională;  
 să utilizeze echipament individual de protecţie (e.i.p.) din dotare corespunzătoare scopului pentru care 

au fost acordate.  



 să coopereze cu personalul Comisiei de protecţia muncii – p.s.i. pentru a da posibilitatea directorului să 
se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea şi 
securitatea în muncă; 

 
3.2 Atribuţiile personalului din cadrul Comisiei de securitate a muncii  
Art. 27 
Atribuţia principală este aceea de fundamentare a deciziilor privind securitatea muncii. Pentru realizarea 
acestor decizii personalul respectiv are următoarele atribuţii specifice:  

 evaluarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi reevaluarea acestor riscuri în 
cazul modificării condiţiilor de muncă, cu propunerea demăsuri de prevenire corespunzătoare;  

 întocmirea programului anual de protecţie a muncii, asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin 
analiza activităţii şi stabilirea unui grafic conform prevederilor legale;  

 controlul locurilor de muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;  
 propunerea de sancţiuni pentru nerealizarea măsurilor de protecţie a muncii;  
 elaborarea listelor de dotări cu e.i.p.;  

 
3.3 Reguli privind modulde organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi 
Sănătate în Muncă (C.s.s.m.)  
Art. 28 
În conformitate cu art. 179 din Codul. Muncii, la nivel central se constituie C.s.s.m. cu atribuţiile prevăzute de 
normele generale de protecţia muncii şi OMSS de aplicare a acestor norme. Atribuţiile reglementate sunt 
următoarele: 

a. aprobarea programului anual de protecţie a muncii;  
b. urmărirea modului în care se aplică reglementările legale privind protecţia muncii;  
c. analizarea factorilor de risc la locul de muncă;  
d. promovarea iniţiativelor proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând securitatea şi sănătatea în muncă;  
e. efectuarea de cercetări proprii în caz de producere a unor accidente sau de apariţie a îmbolnăvirilor 

profesionale; 
f. efectuarea de inspecţii proprii la locurile de muncă pentru prevenirea accidentelor sau îmbolnăvirilor 

profesionale;  
 
Art. 29 
La nivelul Liceului Teoretic „Marin Preda” atribuţiile de la art. 28, lit.b-f vor fi îndeplinite de CSSM desemnată 
prin decizia Consiliului de Administraţie.  
 
Art. 30 
Componenţa, numărul reprezentanţilor şi desemnarea membrilor Cssm sunt stabilite prin decizia Consiliului de 
Administraţie.  
 
Art. 31 
CSSM se convoacă la cererea directorului cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar.  

• La fiecare întrunire se întocmeşte un proces verbal semnat de participanţi;  
• Întrunirea C.s.s.m. se convoacă cu cel puţin 5 zile înainte, când se transmite şi ordinea de zi stabilită.  



 CSSM este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor şi ia 
hotărâri cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi.  

 În cazul în care există divergenţe, obiecţiile se motivează în scris în termen de 2 zile de la data întrunirii.  
 
3.4 Echipamentul individual de protecţie (e.i.p.) pentru personalul auxiliar și 
nedidactic  
Art. 32 
În cadrul măsurilor pentru protejarea salariaţilor, Liceul Teoretic „Marin Preda” acordă gratuit, după caz, e.i.p. 
indiferent de forma contractului individual de muncă, fochiștilor, îngrijitoarelor, laborantelor, muncitorilor. 
 
Art. 33 
E.i.p. se acordă conform listei interne de dotare întocmită de Comisia de protecţie a muncii – p.s.i. avându-se în 
vedere anexele la contractul colectiv de muncă.  
 
Art. 34 
Lista internă din dotare cu e.i.p condiţiile de utilizare şi durata vor fi discutate şi convenite în Cssm.  
 
Art. 35 
Constituie abatere disciplinară neutilizarea e.i.p. sau utilizarea în alte condiţii decât cele stabilite.  
 
Art. 36 
În cazul mutării salariatului în cadrul instituţiei se va menţiona e.i.p. pe care îl deţine în folosinţă, data acordării 
şi durata de utilizare.  
 
Art. 37 
Beneficiarii de e.i.p. au următoarele obligaţii:  

• utilizarea corespunzătoare care să asigure conservarea în bune conditii a echipamentuluide protecţie;  
• cunoaşterea instrucţiunilor de folosire;  
• purtarea e.i.p. integral pe toată durata îndeplinirii sarcinilor de muncă;  
• prezentarea e.i.p. la verificările periodice;  
• păstrarea în condiţii de curăţenie;  
• solicitarea unui nou e.i.p când acesta se deteriorează;  

 
3.5 Procedura de solicitare a e.i.p.  
Art. 38 
Solicitările vor fi analizate în funcţie de data acordărilor anterioare, durata de folosinţă şi respectarea scopului 
pentru care au fost acordate echipamentele.  
 
Art. 39 
Pentru achiziţionarea e.i.p. se vor respecta NM la L.90/1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.  
 
Art. 40 
Se interzice achiziţionarea e.i.p. fără aprobarea Consiliului de Administraţie.  



 
Art. 41 
În caz de aprobare se va anunţa Comisia de protecţia muncii pentru a fi luată în evidenţă achiziţia respectivă şi 
solicitantul.  
 
4. Reguli privind disciplina muncii  
4.1 Obligaţiile angajaţilor  
Art. 42 
Îndatoririle salariaţilor:  

a) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;  
b) să nu deterioreze patrimoniul Liceului Teoretic „Marin Preda”;  
c) să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției şi în contractul individual de muncă; 
d) să execute sarcinile de serviciu menționate în fișa postului, precum și orice alte atribuții desemnate de 

către direcțiunea instituției; 
e) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor ce nu pot fi date publicităţii;  
f) să respecte măsurile de securitatea muncii în cadrul şcolii; 
g) să se subordoneze ierarhic privind respectarea îndatoririlor de serviciu;  
h) să nu denigreze instituţia, colegii şi activităţile din şcoală în faţa elevilor, părinţilor şi a altor persoane 

din afara şcolii; 
i) toate activităţile extraşcolare indiferent dacă se efectuează în cursul anului şcolar sau în vacanţă,se vor 

face numai după ce s-a primit acceptul scris al conducerii liceului şi al pǎrinţilor/tutorilor legali al 
elevilor respectivi. 

Toate excursiile vor avea şi avizul cabinetului medical. Cadrele didactice însoţitoare sunt 
obligate să facă instructajul privind normele de securitate pentru evitarea unor accidente 
nedorite, să se intereseze de condiţiile meteorologice locale atunci când se fac deplasări de tipul 
excursiilor, să supravegheze elevii pe tot parcursul desfășurării activității. Instructajul se face pe 
baza unui proces-verbal semnat de către elevişi a documentelor care stau la baza organizării 
activității extrașcolare. La finalul activităţii, cadrul didactic ce conduce activitatea respectivă, 
întocmește un raport ce va fi înmânat conducerii liceuluiîn cel mult 3 zile de la încheierea 
acestei activităţi; 

j) şefii de catedră vor întocmi la sfârșitul fiecărui semestru și an școlar un raportcu activitățile efectuate în 
cadrul catedrei ce va fi prezentat în Consiliul profesoral și înmânat directorului școlii;  

k) la terminarea programului îngrijitoarele, paznicul şi fochistul vor trebui să nu părăsească locul de 
muncă înainte de sosirea schimbului (atunci când este cazul) şi să anunţe conducătorul ierarhic pentru 
a lua măsuri necesare în caz de absenţă; 

l) îngrijitoarele au obligaţia de a înregistra la sfǎrşitul turei de lucru într-un registru toate aspectele legate 
de deteriorarea mobilierului şi a altor dotǎri din clasele pe care le au în responsabilitate; 

m) profesorul de serviciu pe şcoală are obligaţia de a consemna în caietul de procese verbale întârzierea 
personalului didactic cu mai multde 10minute sau absenţa acestora de la cursuri, conform procesului 
verbal pe care trebuie să-l încheie obligatoriu la terminarea serviciului pe şcoală.  

 
Art. 43 
Absentarea nemotivată a salariaților este interzisă.  
 
 



Art. 44 
(1) În caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă, angajatul va 
anunţa conducerea Liceului Teoretic „Marin Preda” sau pe şeful ierarhic că nu se va putea prezenta la serviciu, 
în caz contrar fiind considerat absent nemotivat.  
(2) Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive sau timp de 5 zile în cursul unui an şcolar constituie 
abatere disciplinară gravă şi atrage după sine concedierea din motive imputabile.  
 
Art. 45 
Semnarea în condica de prezentă se va face în mod obligatoriu în ziua curentă. Nerespectarea acestei prevederi 
atrage atenționarea persoanei respective, urmată de avertisment scris.Condica se încheie zilnic de către 
director sau directorul adjunct care este de serviciu. 
 
Art. 46 
Inducerea în eroare de către salariaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false, în vederea obţinerii unor 
avantaje cuprinse în Contractul colectiv de muncă, sau în alte dispoziţii legale constituie culpă gravă care atrage 
sancţiuni administrative, materiale sau sesizarea penală. 
 
Art. 47 
(1) Profesorul de serviciu și cadrele didactice care au cursuri cu eleviiîn momentul respectiv sunt răspunzători 
moral, civil sau penal (după caz) de siguranța elevilor.  
(2) Serviciul pe școală va fi efectuatconform graficului aprobat de conducerea școlii, cu precădere în zilele când 
personalul didactic are cele mai puține ore de curs.  
 
Art. 48 
Profesorii de serviciu trebuie să se informeze în timpul serviciului pe școala de pagubele materiale produse de 
elevi în sălile de clase, grupurile sanitare și holuri, ei fiind obligați să sesizeze direcțiunea și administratorul de 
patrimoniu.  
 
Art. 49 
Profesorul de serviciu este obligat să comunice în cazuri de urgență pentru asigurarea securității elevilor cu 
cabinetul medical, familia elevului, conducerea școlii și instituțiile abilitate (poliția, serviciul de urgență, 
servicul de pazǎ şi protecţie, APLMPB 2011) sau în funcție de recomandarea directorului. Nerespectarea 
acestor prevederi constituie abatere disciplinară și atrage sancționarea cadrului didactic sau a elevului de 
serviciu, după caz. 
 
Art. 50 
Cadrele didactice sunt obligate să prezinte conducerii liceului în primele două săptămâni de cursuri 
planificările, proiectele unităţilor de învațare, avizele pentru Curriculum la decizia școlii semnate de inspectorul 
de specialitate şi programele acestora, planificările la orele de consiliere şi orientare şcolară, cuexcepția 
situațiilorlegale de schimbare a programelor școlare în derulare la începutul anului școlar, situație în care 
obligația se amână. 
 
Art. 51 
Fiecare diriginte trebuie să monitorizeze disciplina și comportamentul elevilor, iar în cazul unor distrugeri să 
identifice vinovatul și să anunțe direcțiunea și administratorul de patrimoniu 
 



Art. 52 
(1) Se interzice salariaţilor:  

a) să înceteze nejustificat lucrul; 
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal;  
c) să semneze în condica de prezenţă dacă nu a fost prezent; 
d) să falsifice actele privind diversele evidenţe;  
e) să scoată bunuri materiale din Liceul Teoretic „Marin Preda” fără forme legale;  
f) să execute lucrări străine de interesele instituţiei în timpul serviciului;  
g) să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu 

acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;  
h) să desfăşoare activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau 

juridice, în timpul programului de lucru;  
i) să primească de la cetăţeni sau salariaţi bani sau alte foloase pentru activităţile prestate în timpul orelor 

de serviciu;  
j) să intervină pentru soluţionarea unor cereri ce nu intră în competenţa lor.  

 
(2) Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și atrage sancționarea cadrului didactic sau 
a elevului de serviciu, după caz. 
 
Art. 53 
Bibliotecara este subordonatǎ directorului unităţii de învăţământ şi are următoarele obligaţii: 
(1) să afişeze vizibil programul de funcţionare al bibliotecii; 
(2) să anunţe noutăţile editoriale apărute în bibliotecă; 
(3) sǎ organizeaze activitatea bibliotecii / centrului de documentare, sǎ asigure funcţionarea acesteia şi sǎ se 

preocupe de completarea raţională a fondului de publicaţii; 
(4) să îndrumelectura / studiul / documentarea / elaborarea lucrărilor elevilor și profesorilor , punând la 

dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le 
înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii / centrului de documentare ; 

(5) să sprijine informarea şi documentarea rapidǎ a personalului didactic şi didactic auxiliar ; 
(6) să participe lacursurile specifice de formare continuă; 
(7) să organizeze și să participe la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, 

simpozioane, vitrine si expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de 
cărți/manuale etc; 

(8) să răspundă de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor pierderi să întocmească documentaţia 
necesară recuperării cărţilor ; cei care pierd cărţi din fondul bibliotecii trebuie să le achite conform 
legislaţiei în vigoare sau sǎ le inlocuiascǎ cu un exemplar identic; 

(9) să îndeplinească şi alte sarcini trasate de directorii liceului; 
(10) să recupereaze, la sfârşitul cursurilor anului şcolar, manualele de la elevi prin intermediul diriginţilor şi 

să le redistribuie elevilor care urmează sǎ foloseascǎ manualele respective în anul şcolar urmǎtor. 
 
Art. 54 
La terminarea anului școlarsau în caz de transfer, elevii trebuie să prezintedepartamentului secretariat o notă 
semnată de bibliotecarul școlii care să atestecă aceștia au restituit toate cărțile. 
 
 



Art. 55 
Personalul de pază are în timpul serviciului următoarele atribuţii: 
(1) să cunoască punctele vulnerabile din perimetrul liceului; 
(2) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora; 
(3) să efectueze controlul la intrarea şi ieşirea din incintă a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, 

documentelor şi a altor bunuri; 
(4) să identifice, să perchiziţioneze şi să reţină până la sosirea organelor de poliţie, persoanele asupra cărora s-

au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite; 
(5) să înştiinţeze imediat conducerea şcolii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării 

serviciului precum şi despre măsurile luate în acest sens; 
(6) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţeaua electrică sau telefonică şi în oricare alte împrejurări 

care sunt de natură să producă pagube, să comunice imediat evenimentele şi să ia primele măsuri după 
constatare; 

(7) să sesizeze poliţia în legătură cu orice alte împrejurări care sunt de natură să prejudicieze patrimoniul 
liceului; 

(8) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu consume alcool în timpul serviciului, 
să nu absenteze neîntemeiat şi să execute toate sarcinile încredinţate potrivit planului de pază şi fişei 
postului; 

(9) să anunţe în prealabil conducerea liceului dacă lipseşte şi să poarte în timpul serviciului echipamentul din 
dotare; 

(10) să consemneze în registrul de evidenţă persoanele străine care intră în liceu; 
(11) să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia au fost invitaţi, pentru a nu 

fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente nedorite; 
(12) Personalul de pază este obligat ca în timpul serviciului să nu doarmă, să nu primească vizite particulare, 

să nu folosească mijloacelede comunicare ale școlii (telefon, fax) în scopuri personale, să nu părăsească 
incinta şcolii fără a fi înlocuit şi fără aprobarea conducerii şcolii. 

 
Art. 56 
Administratorul de patrimoniuîşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului şi are urmǎtoarele 
atribuţii: 

(1) răspunde de gestionarea si de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 
(2) coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere si curăţenie (mecanici, îngrijitoare, 

paznici, muncitori); 
(3) urmǎreşte zilnic starea bazei materiale şi intervine prompt pentru repararea bunurilor de inventar; 
(4) prin cerere scrisǎ solicitǎ Consiliului de Administrațiefonduri pentru remedierea bunurilor de inventar 

sau repararea uşilor, ferestrelor sau o obiectelor sanitare de la toaletele şcolii; 
(5) se preocupǎ de casarea bunurilor care nu mai pot fi reparate sau sunt uzate moral; 
(6) se preocupǎ de buna gestionare a programului Laptele şi cornul; 
(7) stabileşte programul personalului de îngrijire potrivit nevoilor unităţii de învăţământ care va fi aprobat 

de director; 
(8) stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, 

administratorul poate schimba aceste sectoare, cu avizul directorului. 
 
Art. 57 
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să semneze condica la sosire şi plecare; 
Atribuţiile administratorilor financiari, secretarelor şi informaticianului sunt cele din fişa postului. 



 
Art. 58 
Fochiştii şi paznicii sunt obligaţi să semnalaze în registrul de procese verbale eventualele evenimente din 
timpul programului. 
 
Art. 59 
Angajaţii liceului au sarcini educative indiferent de poziţia ocupată. 
 
Art. 60 
Administratorul răspunde de păstrarea, inventarierea bunurilor şi asigurarea condiţiilor de muncă ale 
profesorilor şi elevilor. 
 
Art. 61 
Fochiştii, în timpul funcţionării centralei termice, verifică permanent starea acesteia și nu o lasă 
nesupravegheată. 
 
Art. 62 
(1) Salariaţii sunt obligaţi ca atunci când se învoiesc, în situaţii speciale, să solicite în scris conducerii liceului 
acest fapt. 
(2)Cadrele didactice care se învoiesc sunt obligate să-şi asigure suplinirea printr-un alt coleg de catedră numai 
după ce acesta a consimţit printr-o declaraţie scrisă că acceptă suplinirea colegului învoit.  
(3) Cererea de învoire şi acceptul referitor la suplinire vor fi predate unuia dintre directorii şcolii. În caz de 
forţǎ majorǎ clasele vor fi supravegheate de profesorul de serviciu sau în ultimǎ instanţǎ de cǎtre personalul 
didactic auxiliar. 
 
4.2 Durata muncii  
Art. 63 
(1) Durata timpului de muncă se stabileşte în funcţie de domeniul de activitate şi se stipulează expres în 
contractul individual de muncă . Persoanele care muncesc cel putin 8 ore pe zi vor avea o pauză de masă între 
12.00 şi 12.30 (pentru tura în I-îi) şi între 18.00 şi 18.30 (pentru tura a II-a).  
(2) Pentru unele activităţi unde se justifică durata timpului de muncă mai mare decât cea prevăzută în Codul 
muncii, programul de lucru este de 12 ore/zi X 20 zile, cu 10 zile libere în fiecare lună, pentru încadrarea în 
media anuală de 48 ore pe săptămână.  
 
Art. 64 
Desfăşurarea programului orar de lucru stabilit se poate schimba prin acordul angajator-angajat şi va fi 
stipulată în contractul individual de muncă. Cadrele didactice auxiliare si nedidactice beneficiază de o pauză de 
masă de 25 de minute care este inclusă în norma de lucru de 8 ore. 
 
Art. 65 
(1) Programul compartimentului secretariat este validat de cǎtre director şi va fi afişat vizibil pe uşa 
secretariatului. Cererile pentru compartimentul secretariat se depun in intervalul 11.00-12.00 si 16.00-17.00, 
interval când compartimentul secretariat are program cu publicul. La terminarea orelor de curs,secretarul va 
inventaria cataloagele și va consemna în condică existența acestora în integralitate. 
(2) Administratorii financiari, administratorul de patrimoniu şi bibliotecara liceului au program de lucru în 
intervalul 08.00-16.00. 



 
 
5. Reguli generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor  
Art. 66 
Angajaţii Liceului Teoretic „Marin Preda” precum şi persoanele aflate în raporturi nereglementate de Codul 
Muncii au obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de ordine interioară în vederea prevenirii 
apariţiei condiţiilor favorizante producerii de incendii, precum şi de a înlătura consecinţele acestora. 
 
5.1 Fumatul 
Art. 67 
Dispoziţiile legale ce reglementează fumatul sau interzicerea acestuia în Liceul Teoretic „Marin Pred” sunt 
obligatorii pentru salariaţii acesteia, pentru elevii liceului şi pentru persoanele aflate ocazional pe teritoriul ei. 
Fumatul este cu desăvârșire interzis in incinta Liceului Teoretic ”Marin Preda”. 
 
Art. 68 
Fumatul este interzis în toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, 
inclusiv în curtea unităților conform legii antifumat 15/2016; 
 
5.2 Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie  
Art. 69 
Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie asigurat în 
permanenţă.  
 
Art.70 
Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă.  
 
Art. 71 
În cadrul Liceului Teoretic „Marin Preda” vor fi afişate la loc vizibil, “organizarea p.s.i” şi schema evacuării 
persoanelor.  
 
6. Reguli pentru sezonul rece  
Art. 72 
Înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalaţiile de încălzire, centralele termice, conductele, 
corpurile şi elementele de încălzit şi după caz, vor fi înlăturate defecţiunile constatate. Angajatul este 
răspunzător pentru neîndeplinirea acestor obligaţii prevǎzute în fişa postului.  
 
Art. 73 
Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor fi protejate, răspunzătoare 
fiind persoanele cu atribuţii p.s.i.  
 
 
 



Art. 74 
Se vor asigura unelte şi accesorii pentru dezăpezirea căilor de acces, de evacuare şi intervenţie, răspunzător 
fiind administratorul de patrimoniu.  
 
Art. 75 
Dacă temperaturile scad sub – 20ºC pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare, consecutive, corelate cu condiţii 
de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:  

a) asigurarea e.i.p adecvat; 
b) asigurarea climatului corespunzător în birouri, alte încăperi ale liceului;  
c) acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul afectării stării de 

sănătate în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile scăzute.  
 
7. Reguli pentru perioade caniculare  
Art. 76 
Dacă temperaturile depăşesc + 35ºC pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, se vor lua următoarele 
măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:  

a) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;  
b) asigurarea zilnic a câte 2 l apă minerală/persoană;  
c) asigurarea e.i.p adecvat de reducere a programului de lucru, intensităţii şi ritmului activităţii fizice. 

 
8. Reguli privind protecţia mediului  
Art. 77 
Protecţia mediului constituie o problemă a tuturor.  
 
Art. 78 
Pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, salariaţii din domenii de activitate specifice au 
următoarele obligaţii:  
a) interdicţia aruncării bateriilor, acumulatorilor, anvelopelor folosite în gunoiul menajer, ele urmând a fi 

depozitate în locuri special amenajate;  
b) evitarea scurgerilor de chimicale şi alte substanţe din diferite ambalaje;  
c) depozitarea corespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile, cum ar fi pungile de plastic, 

ambalaje, lemn etc;  
d) recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea lor prin intermediul persoanelor juridice 

specializate;  
e) intreţinerea spaţiilor verzi, a gardurilor vii, arborilor etc. din incinta liceului, pentru îmbunătăţirea 

calităţii mediului ambient.  
f) amplasarea unor coşuri de gunoi pe holurile şcolii între cele douǎ corpuri ale clǎdirii 
 



 
 
9. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a 
înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii  
Art. 79 
Sunt interzise relațiile imorale dintre cadrele didactice și elevi și dintre cadrele didactice indiferent de natura 
acestor raporturi (luare de mita, relații intime, trafic de influență, de putere). În cadrul relaţiilor dintre 
profesoriși elevi se interzice orice comportament care prin efectele lui defavorizează sau supune unui 
tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane (injurii, afectarea imaginii de sine a 
elevului, lipsa de respect față de familia elevului sau situația lui). Nerespectarea acestor prevederi constituie 
abatere disciplinara gravă și atrage sancționarea cadrului didactic conform cu reglementările Codului Muncii  
 
Art. 80 
În situația unor sesizări scrise din partea elevilor sau a părinților cu privire la comportamentul violent verbal 
sau fizic, lipsit de moralitate, prezența în stare de ebrietate la cursuri, și dacă în urma verificărilor efectuate se 
constată că aceste abateri sesizate sunt reale, conducerea școlii este indreptățită să solicite să numeasca 
comisia de abatere disciplinară care să ancheteze cazul și să propună sancțiuni. 
 
Art. 81 
Refuzul de a angaja o persoană pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii 
sociale sau categorii defavorizate, ori datorită convingerilor, vârstei, sexului, sau orientării sexuale, este în 
totală contradicţie cu politica instituţiei în domeniului resurselor umane.  
 
Art. 82 
Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde 
cerinţelor şi standardelor profesionale, sau psihice atâta timp cât acesta nu constituie act de discriminare.  
 
Art. 83 
Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist - şovin, de instigare 
la ură rasială sau naţională, ori un comportament ce vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere 
intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup 
de persoane.  
 
Art. 84 
Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru eliminarea discriminării directe şi 
indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile L.202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi.  
 
10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor  
Art. 85 
Angajatul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  
c) dreptul la concediu legal de odihnă;  



d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;  
e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;  
f) dreptul la formare profesională; 
g) dreptul de libera exprimare. 

 
Art. 86 
(1) Angajatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii :  

a) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului;  
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  
d) obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  
e) obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfunctionalităţi şi propunerea 

de soluţii pentru înlăturarea acestora; 
f) obligația de a își îndeplini sarcinile de serviciu și respectarea termenelor prevăzute în notele de 

serviciu.  
(2) Refuzul salariatului de a îndeplini sarcinile de serviciu constituie abatare disciplinară. Sancționarea acesteia 
se realizează prin întrunirea unei comisii de disciplină și respectarea întregii proceduri prevăzute de Codul 
muncii. 
 
Art. 87 
Angajatorul are în principal următoarele drepturi:  

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii;  
b) să execute prin împuterniciţii săi controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi a pagubelor materiale săvârşite de angajaţi;  
d) să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit dispoziţiilor legale.  

 
Art. 88 
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

a) să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, contractul colectiv 
de muncă aplicabil, L.1/2011, şi din alte dispoziţii legale;  

b) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă;  
c) să informeze angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă, asupra elementelor care 

privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;  
d) să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al solicitantului;  
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara cazurilor prevăzute de 

dispoziţiile legale.  
 
11. Îndatoririle profesionale ale cadrelor didactice  
Art. 89 
Cadrele didactice sunt obligate să asigure o notare ritmică a elevilor.  
 
Art. 90 
(1) La disciplinele unde se dau teze, nota de la teza nu va fi luată în considerare la criteriul de notare ritmică.  



(2) La disciplinele la care se susține teză, profesorul are obligația de a face recapitularea materieipe parcursul 
acel puțin 1 oră de curs înainte de termenul fixat pentru susținerea tezei. 
(3) Pentru ciclul primar numărul notelor va fi înlocuit cu un număr similar de calificative. 
(4) Notele de la lucrări se vor trece obligatoriu în catalog la cel mult15 zile de când s-a susținut lucrarea 
respectivă. 
(5) Este obligatorie consemnarea în catalog a absenţelor elevilor.  
(6) În caz de absenteism al întregii clase se va lua legătura cu dirigintele. 
 
Art. 91 
Cadrul didactic care are unul sau mai mulţi elevi corigenţi sau cu situaţia amânată face parte din comisia de 
corigențe și /sau de încheire a situației amânate; 
 
Art. 92 
Cadrul didactic are obligația de a desfășura activitățile educative punând accent cu precădere pe formarea de 
competențe și parcurgând integral conținuturile programei școlare, fară a suplimenta conținuturile în sens 
coercitiv față de elevi. 
 
Art. 93 
Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe 
baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului naţional. 
 
Art. 94 
Cadrul didactic nu poate sancționa elevii în mod colectiv. 
 
Art. 95 
Personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, o vestimentație decentă și un comportament 
responsabil. 
 
Art. 96 
Serviciul pe şcoală este asigurat de către profesorii de serviciu şi4 elevi de serviciu pentru fiecare tură. 
Diriginţii desemneazǎ elevii de serviciu pe şcoalǎ, pe care îi instruiesc în prealabil, şi alcǎtuiesc un tabel cu 
repartizarea acestor elevi pe zile şi etaje. Tabelul respectiv va fi întocmit în 2 exemplare. Un exemplar va fi 
ataşat catalogului clasei iar al doilea exemplar va fi afișat în cancelarie. 
 
Art. 97 
Profesorul de serviciu este obligat: 

1. să verifice şi să instruiască elevul/ii de serviciu şi să asigure un climat sănătos în şcoală;  
2. să consemneaze în condica profesorului de serviciu orele descoperite şi evenimentele deosebite 

apărute si informează conducerea şcolii;  
3. să apeleaze la profesorii liberi sau alte persoane angajate ale şcolii pentru a supraveghea o clasă fără 

profesori ;  
4. să urmăreascăcomportamerntul elevilor în pauze ;  
5. să asigure intrarea la timp a profesorilor şi elevilor la clase ;  
6. să fie prezent la timp pentru a-și îndeplini obligațiile; 
7. să nu părăsească sectorul de care este responsabil. 



 
Art. 98 
Dacă profesorul de serviciu este în imposibilitatea de a realiza serviciul pe şcoală este obligat să anunţe în timp 
util acest faptpentru a putea fi suplinit. 
 
Art. 99 
Programul profesorului de serviciu va fi avizat de Consiliul de administrație şi afişat la loc vizibil în cancelarie. 
 
Art. 100 
Elevul de serviciu este obligat: 

1. să vegheze la menţinerea unui climat favorabil în timpul orelor de curs şi în pauze;  
2. să poarte însemnele liceului/ uniforma pe tot parcursul programului serviciului pe școală; 
3. în absenţa profesorului de serviciu să nu permită intrarea persoanelor străine în liceu decât după 

legitimarea acestora şi consemnarea lor în registru de evidenţă; 
4. să informeze profesorul de serviciu sau primul cadru didactic întâlnit despre producerea unor 

evenimente nedorite pe care nu le-a putut preîntâmpina; 
5. să dea dovadă de un comportament civilizat şi respectuos faţă de personalul instituţiei şi faţă de 

persoanele care vizitează liceul; 
6. să nu părăsească serviciul înainte de terminarea programului chiar dacă clasa din care face parte a 

terminat orele mai devreme; 
7. în cazul imposibilităţii efectuării serviciului elevul să anunţe dirigintele sau profesorul de serviciu care 

va lua măsura de înlocuire a acestuia cu un alt elev; 
8. sǎ aibǎ o ţinutǎ decentǎ şi o atitudine adecvatǎ în relaţiile cu elevii, personalul şcolii sau vizitatorii; 
9. să nu utilizeze abuziv soneria pentru anunţarea debutului sau sfârşitul orelor de curs  

 
12. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile angajaţilor 
Art. 101 
(1) Directorul Liceului Teoretic „Marin Preda” dispune de prerogative privind sancționarea personalului, când 
constată că angajații nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu sau au săvârşit o abatere disciplinară.  
(2) Constituie abatere disciplinară fapta salariatului în legătură cu desfăşurarea relaţiilor de muncă şi care 
constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu intenţie sau din neglijenţă, prin încălcarea normelor legale, 
regulamentului intern, contractului colectiv şi individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale 
conducătorilor ierarhici.  
 
Art. 102 
Dacă din cercetarea prealabilă rezultă că sancţiunea propusă este prea uşoară sau prea grea în raport cu 
gravitatea faptei, directorul Liceului Teoretic „Marin Preda” împreună cu membrii Consiliului de Administrație 
poate înlocui sancţiunea propusă cu o sancţiune corespunzătoare.  
 
Art. 103 
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament intern atrage după sine răspunderea disciplinară.  
 



 
13. Accesul în şcoală şi ieşirea din şcoală 
Art. 104 
Accesul în școală este interzis oricărei persoane străine de şcoalǎ, pentru a putea asigura protecția elevilor şi 
desfǎşurarea activitǎţilor într-un climat educaţional normal. 

1. Pot intra în şcoalǎ doar reprezentanţii instituţiilor oficiale, care prezintǎ delegaţie din partea acelor 
instituţii şi precizează scopul vizitei, după obţinerea acordului din partea conducerii şcolii; 

2. Părinţilor sau tutorelui legal le este permis accesul în incinta şcolii doar pentru: 
 a depune cerere la secretariat în vederea obţinerii unor documente legate de calitatea de elev a 

fiului/ficei respectivei persoane; 
 pentru programarea unei audienţe la director; 
 pentru participarea la şedinta cu pǎrinţii; 
 pentru a se întâlni cu dirigintele, sau cu profesorul de la clasǎ. În aceastǎ situaţie 

pǎrintele/tutorele legal va fi obligatoriu însoțit de la intrare de către diriginte/profesor pentru 
învǎţǎmântul primar sau profesorul de serviciu; 

3. Accesul altor persoane în incinta şcolii este permisǎ doar cu acceptul conducerii şcolii. 
4. Toate persoanele strǎine din afara şcolii care au de rezolvat probleme cu diversele departamente din 

şcoalǎ, cu profesorii sau cu diriginţii, sunt obligaţi sǎ se legitimize la intrarea profesorilor şi sǎ aștepte 
în holul şcolii pânǎ se prezintǎ persoanele cu care vor sǎ vorbeascǎ. 

5. Toţi vizitatorii vor avea ecusoane de vizitator în mod obligatoriu, cu excepţiasituaţiilor când sunt 
şedinţe cu pǎrinţii. 

Art. 105 
Elevii au îndatorirea de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă și să poarte elementele de 
identificare stabilite prin deciziile unității de învățământ. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de 
identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii, dar poate atrage 
sancționarea elevului. 
 
Art. 106 
Accesul şi ieşirea din şcoală a elevilor din ciclul primar se face numai prin corpul B al liceului cu cel mult 15 
minute înainte de începerea cursurilor. Învăţătoarele au datoria de a însoţi elevii din ciclul primar pânǎ la 
ieşirea din şcoală. După cel mult 10 minute de la terminarea cursurilor elevii sunt obligaţi să părăsească liceul. 
 
Art. 107 
(1) Este interzis accesul părinților în școală pentru a-și conduce copiii în sala de de curs, cu excepţia primei 
sǎptǎmâni de şcoalǎ pentru părinţii elevilor din clasele pregătitoare şi în I-îi.  
(2) Elevii din ciclul gimnazial şi liceal intră şi ies numai prin corpul A. 
(3) Este interzis accesul în şcoală al elevilor şi al părinţilor ce însoţesc elevii din ciclul primar prin intrarea 
destinată cadrelor didactice cu excepţia elevilor cu dizabilități fizice. 
 
Art. 108 
La 10 minute după începerea orelor de curs ambele intrări ale elevilor vor fi închise. Uşile se vor deschide 
ulterior doar la terminarea cursurilor. Elevii care au întârziat vor intra numai pe la intrarea profesorilor. Pentru 
evitarea motivǎrii absenţelor elevilor întârziaţi la prima orǎ de curs, profesorul va realiza prezenţa la finele 
primei orei de curs. 
 



Art. 109 
Când sunt organizate şedinţe cu părinţii sau alte întruniri, dirigintele, respectiv conducerea liceului, va întocmi 
un tabel cu persoanele invitate care va fi trimis profesorului de serviciu sau personalului de pază pentru 
identificarea persoanelor nominalizate. 
 
Art. 110 
În incinta şcolii este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin cadrelor didactice, salvării, pompierilor, 
poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, aprovizionării cu cornuri şi lapte, maşinii care deserveşte bufetul şcolii 
precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni interioare (electricitate, 
apă, telefon, gaze etc.) În registrul de evidenţă vor fi trecute datele de identificare ale autovehiculeleor (număr 
de înmatriculare, marca), ora de intrare şi de ieşire precum şi numele şoferului. 
 
Art. 111 
Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii liceului sau a profesorului de 
serviciu şi după ce în prealabil au fost înregistrate în registrul de evidenţă al accesului vizitatorilor. 
 
Art. 112 
Elevii care fac naveta, având domiciliul în alte localităţi, beneficiază de clemenţă dacă au întârziat la prima oră 
de curs. De asemenea pot beneficiade reducerea cu maxim 10 min a prezenței la ultima oră de curs, pe baza 
unor justificări solide adresate de părinți în scris unității de învățământ și consemnate în catalog. În acest sens 
se va întocmi un tabel cu acești elevi, avizat de directorul unității și predat serviciului de pază pentru o 
monitorizare atentă. 
 
Art. 113 
Părăsirea liceului înainte de terminarea orelor de curs se face numai pe uşa destinată intrării şi ieşirii cadrelor 
didactice pe baza aprobării scrise a profesorului diriginte/ profesorului de învățământ primarsau în lipsa 
acestora a profesorului cu care elevul urma să desfăşoare ora de curs următoare.  
 
Art. 114 
După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii, clădirea liceului se va încuia de către persoanele abilitate 
care vor verifica în prealabil respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei 
imobilului. Personalul de pază are obligația de a verifica sălile de curs, de a stinge luminași de a verifica posibile 
defecțiuni la grupurile sanitare. 
 
14. Drepturile elevilor 
Art. 115 
Elevii au dreptul să propună prin intermediul reprezentanţilor din consiliul elevilor măsuri care au ca scop 
îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ. 
 
Art. 116 
Elevii au dreptul să absenteze motivat de la orele de curs atunci când iau parte la activități școlare care solicită 
o pregătire suplimentară, precum olimpiade, concursuri și competiții școlare, astfel: 

 Nivel local/sector – 3 zile motivate 
 Nivel municipal – 5 zile motivate 
 Nivel național – 14 zile motivate 



 Nivel internațional – 21 zile motivate 
 
Art. 117 
Motivarea absențelor acumulate în urma pregătirii suplimentare pentru participarea la acțiunile menționate la 
articolul precedent se va face pe baza cererii profesorului coordonator adresatăConsiliului de administrație. 
 
Art. 118 
Elevii, în urma consultărilor cu cadrele didactice, au dreptul să propună şi să aleagă cursuri opţionale care să le 
satisfacă aspiraţiile lor de cunoaştere. Aceste cursuri opţionale vor fi stabilite cu acordul majoritar simplu al 
elevilor până la sfârşitul lunii decembrie a anului şcolar anterior celui în care urmeazǎ sǎ studieze opţionalele 
respective. 
 
Art. 119 
Elevii pot edita și difuzareviste sub îndrumarea şi controlul cadrelor didactice, pot desfăşura activităţi cultural-
educative, sportive, ştiinţifice atractive pentru ei şi potrivite cu ţinuta unei instituţii de învăţământ. De 
asemenea pot organiza activităţi de caritate pentru elevii cu situaţie precară din şcoală şi cămine de copii. 
 
Art. 120 
Elevii au dreptul să se constituie într-unconsiliul al elevilor. El se reuneşte de regulă lunar şi/sau ori de câte ori 
este nevoie, la iniţiativa directorului sau la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor lui unde se 
discută şi sefac propuneri în legătură cu desfăşurarea orelor de curs, a lucrărilor, tezelor, folosirea bazei 
materiale a liceului, organizarea activităţilor extraşcolare şi a altor aspecte care conduc la ameliorarea 
activitǎţii instructiv-educative din şcoalǎ. 
 
Art. 121 
Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de către şcoalănumai în afara orelor de curs, 
dar nu pot fi obligați în acest sens.  
 
Art. 122 
(1) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului / elevului major, adresate 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate 
în prealabil de directorul unității. 
(2) Actele medicale pentru motivarea absențelor trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de 
familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor și se prezintă învățătorului sau 
dirigintelui în termen de 7 zile de la reluarea activității. Nerespectarea termenului prevăzutatrage declararea 
absențelor ca nemotivate. 
(3) Scăderea mediei la purtare pentru absenţe se va realiza după următoarele ecarturi: 

 între 10-19 absenţe nemotivate: media 9; 
 între 20-29 absenţe nemotivate: media 8; 
 între 30-39 absenţe nemotivate: media 7; 
 între 40-59 absenţe nemotivate: media 6; 
 între 60-89 absenţe nemotivate: media 5; 
 între 90-119 absenţe nemotivate: media 4; 
 între 120-149 absenţe nemotivate: media 3; 
 peste 149 absenţe nemotivate: media 2. 



 
Art. 123 
(1) Elevul/părintele sau tutorele legal au dreptul sǎ conteste evaluarea elevului. Notele pot fi contestate numai 
pentru lucrǎrile scrise/teze.  
(2) Contestatia se adreseazǎ în scris prin serviciul secretariat profesorului de la clasǎ în cel mult 7 zile de la 
anunţarea notei de cǎtre profesor sau de la trecerea notei în catalog.  
(3) Dacǎ elevul/pǎrintele/tutorele legal nu este mulţumit de rǎspunsul profesorului, elevul/pǎrintele/tutorele 
legal se adreseazǎ în scris directorului printr-o cerere în care va menţiona obiecţiile legate de notare sau 
modalitatea de evaluare.  
(4) Directorul va constitui în termen de 3 zile o comisie alcatuitǎ din 2 profesori de aceeaşi specialitate cu cea a 
profesorului împotriva cǎruia se face contestaţia care vor recorecta lucrarea/ /teza. Dacă nota dupǎ 
reevaluarea lucrǎrii este mai mare decât cea datǎ de profesorul de la clasă,aceasta va înlocui în catalog nota 
acordatǎ iniţial de profesorul de la clasǎ.  
(5) În eventualitatea în care nu existǎ 2 profesori cu specialitatea profesorului contestat, conducerea va solicita 
inspectoratului trimiterea a 2 profesori pentru comisia respectivă. 
 
Art. 124 
Elevii au dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-
dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei. 
 
Art. 125 
Elevii au acces la computere în afara programului lor școlar pentru realizarea unor sarcini educaționale, fără a 
perturba celelalte ore, în condițiile stabilite de laboratoarele de informatică. 
 
Art. 126 
Elevii cu rezultate remarcabile la activitățile școlare sau extrașcolare sau fapte de înaltă ținută morală si civică 
pot fi recompensați cu premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
 
15. Studierea limbilor moderne  
Art. 127 
Limbile moderne ce urmează a fi studiatela începutul claselor pregătitoare, a V-a și a IX-a sunt stabilite în oferta 
educațională de către direcțiunea școlii și sunt valabile pe tot parcursulșcolar.  
 
Art. 128 
Limbile moderne studiate in Liceul Teoretic „Marin Preda” sunt engleza, franceza și germana.  
 
16. Condica de prezenţă 
Art. 129 
(1) Condica de prezență se va întocmi de compartimentul secretariat sau de persoanele delegate de către 
director prin decizie internă. 
(2) La sfârșitul zilei, pe baza însemnărilor profesorilor de serviciu, directorul sau directorul adjunct desemnat 
va consemna în condică absențele de la ore ale profesorilor, întârzierile acestora sau alte observații legate de 
activitatea din școală.  
(3) Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea desfăşurată zilnic ( pe ore ) de cadrele 
didactice; 



(4) Completarea condicii este delegată prin decizie de către director iar eventualelemodificări se operează 
numai cu aprobarea directorului sau directorului adjunct; 
(5) Completarea se face fără a se omite ore din program, cadrele didactice vor avea grijă să consemneze 
tematica propusă conform planificării calendaristice semestriale; 
(6) Eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de către directori, care vor 
opera în condică cu cerneală roşie; 
(7) Condica de prezenţă a cadrelor didactice se numerotează şi se înregistrează la serviciul secretariat; 
(8) Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/ săptămânilor. Dacă există, se barează de către director sau 
director adjunct. 
(9) În condica de prezențǎ se vor nominaliza toate activitǎţile aferente orelor de consiliere efectuate de cǎtre 
diriginţii claselor de liceu. 
(10) Profesorii diriginți de la clasele de liceu vor consemna în condică orele la careau avut consultații cu elevii 
și parintii, precum și orele de consiliere. 
 
17. Transferul elevilor  
Art. 130 
(1) Transferul elevilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(2) La solicitarea transferului,părintele /tutorele legal va completa o cerere de transfer tipizatǎ care se va 
depune la secretariatul şcolii  
(3) În vacanţa de varǎ cererile pentru transfer se vor primi conform graficului anunțat de Consiliul de 
administrație al liceului. 
 
Art.131 
Condiția pentru ca transferul să fie acceptat este ca elevul să aibǎ media 10 la purtare sau calificativul foarte 
binepe ultimele 2 semestre încheiate, iar media generală pe anul şcolar anterior sǎ fie peste 8. Pentru elevii din 
ciclul primar calificativul la purtare pe ultimele 2 semestre trebuie sǎ fie foarte bine iar calificativele la 
obiectele de studiu trebuie sǎ fie de bine şi foarte bine la toate obiectele de studiu. Întrunirea condiţiilor 
respective vor fi certificate printr-o adeverinţǎ eliberatǎ de şcoala de unde elevul se transferǎ. 
 
Art. 132 
Transferul elevilor în Liceul Teoretic „Marin Preda” va urmări cu precădere echilibrarea numericǎ a claselor pe 
ani de studii, limbi studiate și pe specializări. 
 
Art. 133 
Frații gemeni vor fi repartizați în aceeași clasă. În cadrul Liceului Teoretic „Marin Preda” nu se realizează 
transferuri de la o clasă cu un număr mai mic de elevi la o clasă cu un număr mai mare de elevi decât pe motive 
disciplinare.  
 
18. Obligaţii şi sancţiuni pentru elevi  
Art. 134 
(1) Elevilor le este interzis: 

1. să se comporte ireverențios față de profesori și personalul școlii; 
2. să se suie pe pervazul ferestrei, pe calorifere sau să folosescă balustrada scării pe post de tobogan; 
1. 3.să părăsească incinta școlii în timpul orelor de curs fǎrǎ aprobarea cadrului didactic cu care are 

cursuri sau a dirigintelui; 



3. să arunce deșeuri sau alte obiecte pe fereastră sau sǎ se aplece peste fereastrǎ; 
4. sǎ foloseascǎ scara profesorilor cu excepţia situaţiilor când sunt elevi de serviciu, elevi cu deficiențe 

motorii, cu mâna sau piciorul în gips, elevii accidentați sau în caz de forță majoră; 
5. sǎ intre în cancelarie fǎrǎ acceptul profesorilor; 
6. săfolosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs fără acceptul profesorului de la clasă;  
7. să realizeze înregistrări audio/video în timpul orei;  
8. sǎ desfǎşoare acţiuni de prozelitism religios şi propagandǎ politicǎ. 

(2) Folosirea telefonului mobil în timpul orelor de curs fără acceptul profesorului se poate sancționa cu 
reținerea telefonului până la sfârșitul orei și, în caz de repetare a acestei abateri, cu scăderea notei la purtare.  
(3) În caz de urgență, elevul poate cere permisiunea cadrului didactic pentru a ieși din clasă și a vorbi la telefon. 
 
Art. 135 
Elevii care difuzeazǎ materiale cu caracter obscen vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisǎ şi cu scăderea notei la 
purtare cu 2 puncte pentru fiecare abatere, dar nu cu mai mult de 8 puncte cumulate pe semestru.  
 
Art. 136 
Elevii care introduc sau consumă băuturi alcoolice în incinta şcoliivor fi sancţionaţi cu eliminarea pe timp de 3 
zile de la cursuri şi cu scăderea notei la purtare cu 8 puncte. O sancţiune similară primesc şi elevii care introduc 
persoane străine în instituţie. 
 
Art. 137 
Elevii care refuză să se legitimeze cadrelor didactice din liceu vor fi eliminaţi pe timp de 3 zile de la cursuri şi 
vor avea nota scăzută la purtare cu 4 puncte. 
 
Art. 138 
Elevii care consumă sau distribuie droguri în liceu sunt exmatriculaţi fără drept de reînscriere în aceiaşi unitate 
şcolară şi vor fi deferiţi justiţiei. Pentru elevii din învǎțǎmântul obligatoriu sancţiunea va fi scǎderea notei la 
purtare cu 8 puncte,însoţitǎ de eliminarea de la cursuri pe timp de 3 zile. 
 
Art. 139 
Practicarea Jocurilor de noroc sau a celor periculoase precum trânta, boxul, luptele simulate, glumele fizice, 
bǎtaia cu bulgǎri de zǎpadǎ etc. nu sunt admise în nici o situaţie,ele fiind sancţionate cu scǎderea notei la 
purtare în funcţie de gravitatea faptei cu 1 pânǎ la 6 puncte.  
 
Art. 140 
(1) Elevii care bruschează verbal (prin injurii) sau fizic cadrele didactice,personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic sunt pedepsite în funcţie de gravitatea faptelor cu scăderea notei la purtare cu 4 puncte, eliminarea 
de la cursuri pe timp de 3-5 zile, timp în care desfăşoară activităţi în şcoală. Pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-
a se poate aplica exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ. Pentru 
aceste fapte elevii sunt convocați în consiliul profesoral unde este analizată fapta acestora şi li se comunică 
sancţiunea primită. De asemenea poate fi solicitată prezența organelor depoliţie pentru o analiză adecvată a 
situaţiei respective. 
(2) Elevii care distrug bunurile școlii vor suporta valoarea pagubei, individual sau colectiv şi vor avea nota 
scǎzutǎ la purtare cu 4 puncte dacǎ distrugerea s-a fǎcut în mod intenţionat.  
 
 



Art. 141 
Elevii care postează afişe care aduc atingere raporturilor şi libertăţilor individului sau recurg la înscrisuri 
imorale sau indecente pe zidurile şcolii vor fi exmatriculaţi fără drept de reînscriere în unitatea noastră dacǎ 
sunt în ciclul superior al liceului sau vor avea nota 2 la purtare pentru elevii din clasele 0-X. 
 
Art. 142 
Elevii nu au voie,în pauze sau în timpul orelor,să se urce pe pervazele ferestrelor sau sǎ se aplece peste acestea, 
să alerge prin sala de clasă sau pe holuri, să se agreseze unii pe altii, să se jignească; aceste fapte se 
sancţioneazǎ cu scǎderea notei la purtare cu câte un punct pentru fiecare abatere. 
 
Art. 143 
(1) Elevii au îndatorirea de a se pregăti pentru orele de curs și de a utiliza manualele școlare primite gratuit. Nu 
sunt acceptate scuze sau justificări de orice natură (medicale, lipsa timpului, uitarea caietului acasa, etc). 
(2) Elevii selecționați înechipele sportive ale liceului și care sunt legitimați la diverse cluburi sportive au 
obligația de a participa la activitățile sportive înscrise în calendarul competițional ONSS și a altorinstituții 
abilitate defășurate de către Liceul Teoretic „Marin Preda”. 
(3) Nerespectarea acestei prevederi se sancționează prin nemotivarea absențelor pe baza scutirilor de la 
cluburile sportive la care activează. 
 
19. Programul cursurilor pentru elevi 
Art. 144 
În Liceul Teoretic„Marin Preda” cursurile se desfăşoară în două schimburi în intervalul 08.00 – 19.00 
 
Art. 145 
Orele de curs încep la ora 8.00 și au o durata de 50 de minute. 
 
Art. 146 
După fiecare oră de curs urmează o pauză de 10 minute. 
 
Art. 147 
(1) Durata orelor de curs poate fi modificată prin decizie a Consiliului de administrație alșcolii atunci când în 
unitate au loc activități scolare sau extrașcolare de anvergură ce implică întregul personal/ colectiv de elevi, cu 
anunțarea Inspectoratului Școlar.  
(2) Orice modificare asupra orelor elevilor va fi însoțită de o propunere pentru recuperarea materiei din zilele 
respective. 
(3) Pentru alte situații privind orarul elevilor(modificarea programului de iarna) se va cere avizul 
inspectoratului scolar. 
 
20. Consiliul profesoral 
Art. 148 
Consiliile profesorale se desfașoară în principiu după terminarea orelor de curs.  
 
 



Art. 149 
(1) Înainte cu cel puțin 48 de ore, directorul prin compartimentul secretariat convoacă membrii Consiliul 
Profesoral .  
(2) Convocatorul va avea menționată și ordinea de zi a Consiliul Profesoral. 
(3) CândConsiliul Profesoral nu poate fi programat după orele de curs, orarul ultimelor două ore va fi de 35 de 
minute iar pauzele de 5 minute. 
(4) Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie.  
(5) Absența nemotivatî constituie abatere disciplinară.  
(5) La ănceperea Consiliul Profesoral directorul nominalizeazî profesorii motivați si motivele absenței acestora. 
(6) După terminarea Consiliul Profesoral procesul verbal este semnat de către toate persoanele prezente.  
(7) Nesemnarea procesului verbal se constituie abatere disciplinară. 
 
Art. 150 
Însituația în care Consiliul Profesoral respinge pe motive întemeiate acordarea mediei la purtare sub 7 unui 
elev, nota acordată va fi cea stabilită în Consiliul profesoral. 
 
21. Ziua Liceului Teoretic „Marin Preda” 
Art. 151 
(1) Ziua Liceului se organizează în cea mai apropiată zi de sâmbǎtǎ față de ziua de 16 mai a fiecărui an (data 
decesului scriitorului Marin Preda). 
(2)În această zise desfșăoară activități specifice: serbare, concursuri, competiții sportive, expoziții, sesiuni de 
comunicări, proiecte etc. 
 
22. Programul After school 
Art. 152 
Pentru elevii care vor să fie admişi la after school, dacǎ sunt mai multe cereri decât oferta şcolii, criteriile de 
admitere sunt în ordinea urmǎtoare: 
1) sǎ aibǎ cel puţin un pǎrinte (tutore legal) salariat al Liceului Teoretic „Marin Preda”. 
2) sǎ aibǎ cel puțin un pǎrinte (tutore legal) care sǎ fie cadru didactic în învǎţǎmânt; 
3) sǎ fie orfan de ambii pǎrinţi; 
4) sǎ fie orfan de un pǎrinte; 
5) dizabilitate locomotorie a elevului; 
6) sǎ aibǎ unul sau mai mulţi fraţi sau surori în şcoalǎ; 
7) ordinea descrescǎtoare a veniturilor cumulate ale pǎrinţilor; 
8) recomadare din partea profesorului pentru învǎţǎmântul primar de la clasa elevului respectiv. 
 
Art. 153 
La after-school de toate activitǎţile intructiv-educative cu elevii se ocupǎ numai profesorii pentru învǎţǎmâtul 
primar sau profesorii din Liceul Teoretic „Marin Preda”. 
 



23. Programul „Școală după Școală” 
Art. 154 
Elevii care vor beneficia de serviciile oferite de programul „Școală după Școală” vor fi selectați în ordinea 
urmǎtoare: 
1) să primească bursă socială 
2) sǎ fie orfan de ambii pǎrinţi; 
4) sǎ fie orfan de un pǎrinte și să aibă o situație materială dezavantajată. 
 
Art. 155 
Se respectă regulamentul de organizare și funcținare al programului „Școală după Școală” 
 
Art. 156 
Activitățile curiculare și extracurriculare desfășurate în cadrul programelor after-school și Școală după Școală 
sunt monitorizate numai de profesorii pentru învǎţǎmâtul primar, învățători sau institutori ai Liceului Teoretic 
„Marin Preda”. În cazul în care această cerință nu poate fi satisfacută, elevii vor fi supravegheați de profesori cu 
experiență ai unității. 
 
24. Dispoziţii finale  
Art. 157 
Prezentul regulament intră în vigoare imediat dupa ce este aprobat și avizat în Consiliul profesoral și Consiliul 
de administrație şi este valabil pânǎ la o nouǎ revizuire de cǎtre consiliul profesoral. 
 
Art. 158 
Nerespectarea acestui regulament constituie abatere disciplinară. 
 
Art. 159 
Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Marin Preda”, cu acceptul consiliului profesoral, îşi rezervă 
dreptul de a aduce modificări acestui regulament, dacă situaţia o impune, cu obligativitatea informării prompte 
a tuturor persoanelor obligate să respecte acest regulament. 
 
Art. 160 
Prezentul regulament intern va fi semnat de conducerea liceului si reprezentanţii sindicali, paginǎ cupaginǎ, el 
fiind disponibil spre consultare la biblioteca şcolii, în cancelarie și pe site-ul liceului. 


