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DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art 1 (1)  Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic ,, Marin 

Preda”  , reglementează organizarea și funcționarea unității, în cadrul sistemului de 

învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 (5) Regulamentul poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la 

începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile se depun în 

scris şi se înregistrează la secretariat,ele vor fi supuse procedurilor de avizare şi 

aprobare prevăzute în prezentul regulament. 

(6) Conducera  Liceului Teoretic ,,Marin Preda” fundamentează deciziile pe dialog şi 

consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la 

opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o 

comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. — Liceul Teoretic ,,Marin Preda” este organizat şi funcţionează independent 

de orice ingerinţe politice sau religioase, în incintă fiind interzise crearea şi 

funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

natură politică şi prozelitism religios.  

Art. 3. -  (1) Liceul Teoretic ,, Marin Preda” în urma hotîrârii I.S.M.B. şi a 

autorităţilor administraţiei publice locale, are stabilită  următoarea circumscripţie 

şcolară : Str.Câmpulung nr. 1-T;2-T . Str. Ceahlău nr. 5-25 . Blv. Constructorilor nr. 

1-12,14-17,19,21,23,25,27.Str. Filofteia Popescu nr.1-T, 2-T.Str. Fraţilor nr.1-4. Str. 

George Vâlsan nr. 6,8,10,1-738.Calea Giuleşti nr. 113,115,117,119,,123, 

125,127,129, 131,133.Str. Moisei nr 1-T, 2-T. Str.Nicolae Oncescu nr. 1,2,28,4. Str. 

Olăneşti nr. 1,2,3,4,6. Str. Pădureni nr. 1,8,10,12,3-T. Str. Porumbacu nr. 

3,5,7,9,11,13,15. Str.Ruşeţu nr. 1,2,3,6,7,8,10. Str. Săpânţa nr. 1-T,2-T .Str. Simion 

Mehedinţi nr. 1,7. Str. Stoian Popescu nr. 1-7,2-T. Str. Vintilă Mihăilescu nr. 1,3-

9,11-21,23.Str. Yboina Neagră nr.1-6. 

 (2) Liceul Teoretic ,, Marin Preda” şcolarizează în învăţământul primar şi gimnazial, 

cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în 

circumscripţia şcolară. înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.  

 

PROGRAMUL ŞCOLAR 

 

Art. 4. — (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul 

calendaristic următor. 

 (2) Învăţământul primar funcţionează, în programul de dimineaţă.  

 (3) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a III-a şi a IV-a 

vor începe  la ora 8,00. 

(4) La învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci 

minute se organizează activităţi de tip recreativ. 



(5). La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare 

acoperă 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese. 

 (6) Cursurile pentru clasele din învăţământul gimnazial şi liceal, se desfăşoară după 

prînz,  ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. 

De regulă cursurile pentru clasele a-VIII a şi a XII-a se desfăşoară dimineaţă. 

 (7) Liceul Teoretic ,,Marin Preda” organizează programul ,, Scoala după şcoală” şi 

program ,, After school” . 

(8) În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administraţie, privind 

resursele existente (umane, financiare şi materiale) din unitatea noastră, o comisia 

de specialitate a propus o ofertă sub formă de pachete educaţionale pentru 

programul „Şcoala după şcoală”, conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Programul „Şcoala după 

şcoală” se organizează prin decizia consiliului de administraţie al Liceului Teoretic    

,, Marin Preda”, cu avizul inspectoratului şcolar.  

 

FORMAŢIUNI DE STUDIU 

 

Art 5. — (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal şi profesional se asigură, 

de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta 

educaţională a unităţii. 

(2) Conducerea unităţii constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii 

din aceeaşi formaţiune de studiu să studieze aceleaşi limbi străine. 

 (3) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor 

majori, consiliul de administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a 

limbilor moderne sau schimbarea lor. 

 

Management 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 Art. 6    ( 1) Liceul Teoretic ,, Marin Preda” este condus de consiliul de administraţie, 

de director şi, după caz, de directori adjuncţi. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii se consultă, după 

caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Art. 7  — Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Liceul Teoretic ,, Marin Preda “se 

asigură, de către I.S.M.B., prin consilierul juridic. 

 

 

 

 



CAPITOLUL II 

Consiliul de administraţie 

 

Art  8. — (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de 

învăţământ.El este conform L.E.N. 1/2011 alcătuit din 13 persoane. 

(2) Directorul ( coordonator ) unităţii de este preşedintele consiliului de administraţie. 

Art  9. — (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut 

de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale . 

 (2) Reprezentantul elevilor din liceu participă la toate şedinţele consiliului de 

administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de 

alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie. 

 

CAPITOLUL III 

Directorul 

 

Art. 10. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii, în conformitate cu 

hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu 

prevederile prezentului regulament. 

(2) Funcţia de director la Liceul Teoretic Marin Preda se ocupă, conform legii, prin 

concurs public, susţinut de cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de 

experţi în management educaţional.  

 (3) Directorul Liceului Teoretic ,, Marin Preda” are contract de management 

educaţional cu inspectorul şcolar general al municipiului Bucureşti 

Art. 11. — (1) în exercitarea funcţiei, directorul are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la 

nivel naţional şi local; 

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 

g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; 

raportul este prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ 

al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar. 

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele 

atribuţii: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul 

de execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 

legale; 



d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea 

concursurilor pe post şi angajarea personalului; 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, 

avizat de consiliul de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de 

învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de 

introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România 

(SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, 

în cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial; 

f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul 

de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 

administraţie; 

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului 

de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului 

didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în 

condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive 

obiective; 

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor 

arondate, din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară 

activitatea în structurile respective; 

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a 

catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor şi îl propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile 

acestuia sunt precizate în prezentul regulament. 

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor 

educative; 

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



p) elaborează instrumente interne de lucru ( fişe de evaluare, autoevaluare, etc. ) 

utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se 

desfăşoară în unitate şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului 

de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 

şcolare; 

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare; 

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea 

acestora în colectivul unităţii de învăţământ; 

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului 

didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru; 

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ; 

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de 

învăţământ; 

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 

gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 

anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de 

evidenţă şcolară; 

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara 

acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii. 

      Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de 

învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi 

evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de 

învăţământ. 

 (5) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către 

un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia 

imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

Art. 12. — (1) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în 

conformitate cu prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

 (2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către 

inspectorul şcolar general. 

 

 



CAPITOLUL IV 

Directorul adjunct 

 

Art. 13. — (1) în activitatea sa, directorul este ajutat de doi directori adjuncţi aflaţi în 

subordinea sa directă. 

 (2) Sunt doi directori adjuncţi pentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial, 

liceal sau postliceal care funcţionează cu peste 50 de formaţiuni de studiu. 

Art.14. — (1) Funcţia de director adjunct a fost ocuptă, conform legii, prin concurs 

public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de 

experţi în management educaţional. 

 (2) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la 

propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la 

propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. 

Propunerea se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar 

şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din 

funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 

(3) în situaţia în care propunerea de eliberare din funcţie este făcută de către 

consiliul profesoral, este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a 

primarului cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. 

Art. 15. — (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract 

de management educaţional, şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa 

postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile 

delegate de director pe perioade determinate. 

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa 

acestuia. 

Art. 16. — (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se 

aprobă de către directorul unităţii de învăţământ. 

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ 

nu poate deţine, conform legii, funcţia de politic la nivel local, judeţean sau 

preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid naţional. 

 

CAPITOLUL V 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

Art. 17. — (1) Documentele de diagnoză ale Liceului Teoretic ,,Marin Preda” sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

Art. 18. — (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către 

director şi directorii adjuncţi, după caz. 



(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de 

administraţie, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului 

şcolar următor. 

(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate în şedinţa 

Consiliului profesoral. 

Art. 19. — Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-

ul unităţii. 

Art. 20. — Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de 

administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, 

consiliului profesoral. 

Art. 21. — (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională. 

b) planul operaţional al unităţii; 

c) planul managerial (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

P.D.I.-ul  se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 

consiliul de administraţie. 

(2) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 

aprobă de către consiliul de administraţie. 

(3) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în 

concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare 

instituţională. 

Art. 22 . — Planul operaţional constituie document de acţiune pe termen scurt. 

Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă 

de către consiliul de administraţie. 

Art. 23 . — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control managerial intern , 

inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. 

Art. 24. — Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 

Personalul unităţilor de învăţământ 

 

TITLUL IV 

Personalul Liceului Teoretic ,,Marin Preda” 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 



Art. 25. — (1) în Liceul Teoretic ,,Marin Preda”, personalul este format din personal 

didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

 (2) Angajarea personalului din Liceul Teoretic ,,Marin Preda” se realizează prin concurs şi 

prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 26. — (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de 

legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul din Liceul Teoretic ,,Marin Preda” trebuie să fie apt din punct de vedere 

medical pentru postul ocupat. 

 (3) Personalul şcolii are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură 

cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

 (4) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de 

către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art. 27. — Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 

colective/comisii de lucru..  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde 

prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi 

colectivelor. 

 

CAPITOLUL II 

Personalul didactic 

 

Art. 28. — Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are 

obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat 

prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi 

ministrului sănătăţii. 

Art. 29. — Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare 

continuă, în condiţiile legii. 

Art. 30. — Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea 

copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui 

tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de 

practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii. 

Art. 31. — în Liceul Teoretic Marin Preda se organizează permanent, pe durata 

desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic, în zilele în care 

acesta are cele mai puţine ore de curs.  

Atributiile profesorului de serviciu pe scoala: 

Serviciul pe şcoală este asigurat de către profesorii de serviciu şi 1 elev de serviciu 

pentru fiecare tură. Diriginţii desemneazǎ elevii de serviciu pe şcoalǎ, pe care îi 

instruiesc în prealabil, şi alcǎtuiesc un tabel cu repartizarea acestora. Tabelul 

respectiv va fi întocmit în 2 exemplare. Un exemplar va fi ataşat catalogului clasei iar 

al doilea exemplar va fi afișat în cancelarie. 



(1) Profesorul de serviciu coordoneaza, sub aspect administrativ si organizatoric, 

desfasurarea procesului instructiv – educativ in conditii de securitate, ordine si 

disciplina. 

(2) Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul didactic si administrativ, 

identificand natura aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinati si ia 

imediat masurile care se impun. 

(3)In acest sens : 

a) se prezinta la scoala cu cel putin 15 minute inainte de inceperea cursurilor ; 

b) supravegheaza intrarea elevilor in scoala; 

c) verifica tinuta elevilor la intrarea in scoala; 

d)asigura semnarea condicii de prezenta de catre cadrele didactice; 

e) dupa ce s-a sunat de intrare, se ingrijeste ca elevii intarziati la ore sa intre in 

clasa, fara să produce dezordine; 

f) ia legatura cu administratorul scolii pentru stricaciunile constatate, incercand sa le 

rezolve rapid; 

g) consemneaza cu exactitate in Registrul de procese-verbale deficientele semnalate; 

h) in fiecare pauza este prezent in mijlocul elevilor ; 

i) consemneaza absentele  cadrelor didactice si anunta directiunea pentru a gasi 

solutii imediate care sa asigure desfasurarea fara sincope si perturbari a procesului 

instructiv-educativ; 

j) aduce la cunostinta directiunii, Politiei, Salvarii (dupa caz) evenimentele deosebite 

care afecteaza securitatea institutiei si a elevilor; 

k) are in vedere ca, la sfarsitul programului, toate cataloagele sa fie securizate; 

l)colaboreaza cu Comisia de disciplina si, impreuna  cu aceasta, organizeaza 

controale inopinate privind respectarea de catre elevi a R.O.I. Rezultatele controalelor 

vor fi aduse la cunostinta directiunii, si se vor aplica sanctiunile prevazute in R.O.I. ; 

m) controleaza grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curatenie; 

n) verifica existenta obiectelor din inventarul cancelariei : calculator, imprimanta, 

aparat de aer conditionat, telecomanda, etc. ; 

o) isi asigura inlocuitor in cazul imposibilitatii efectuarii serviciului si anunta 

directorul/directorul adjunct cu privire la modificarea intervenita. 

Atribuţiile    elevului de serviciu: 

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 

 

 

CAPITOLUL III 

Personalul nedidactic 

 

 Art. 32 -  (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor 

nedidactice din Liceul Teoretic ,,Marin Preda” sunt coordonate de director. Consiliul 

de administraţie al unităţii aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele 

concursului. 

(2) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate 

juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin 

încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 33 . — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de 

administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de 

patrimoniu potrivit nevoilor şcolii şi se aprobă de către directoru l/directorul adjunct. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire. în funcţie de nevoi, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 

schimbarea acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activităţi decât cele necesare şcolii . 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se 

îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei 

materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii 

copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 

CAPITOLUL IV 

Personalul nedidactic 

 

Art. 34. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din 

şcoală sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie aprobă comisiile de 

concurs şi validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea 

consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 



Art. 35. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de 

administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de 

patrimoniu şi se aprobă de către directoru l/directorul adjunct al unităţii de 

învăţământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de 

îngrijire, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestor sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte 

activităţi decât cele necesare unităţii. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se 

îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei 

materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii 

copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 

CAPITOLUL V 

 

Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

 

Art. 36. — (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei (Ordin nr. 

3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

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

în vigoare)  şi a contractelor colective de muncă aplicabile. 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a directorilor, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 37. — (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare 

adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului 

didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice. 

 

CAPITOLUL VI 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

 

Art. 38. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere 

răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 39. — Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



Art 40.  -  Cercetarea disciplinară va ţine cont şi de matodologia în 

vigoare, de procedurile existente la nivelul unităţii şi de cele stipulate în 

Regulamentul Intern al unităţii. 

TITLUL V 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

SECŢIUNEA 1 

Consiliul profesoral 

Art. 41. — (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice 

de conducere şi de. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la 

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul 

personalului didactic de predare. 

(3) Personalul didactic de conducere şi de predare are obligaţia de a participa 

la şedinţele consiliului profesoral din unitate unde declară, în scris, la 

începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de 

la şedinţele consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral 

este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, 

de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus 

unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în 

unitate, şi sunt obligatorii, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/ tutori/ repre- 

zentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales 

de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi 

inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de 

tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic 

din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului 

elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici 

şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot 

participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii 

au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului 

profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se 

înregistrează. Pe ultima pagină, directorul semnează pentru certificarea 

numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 



(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un 

dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 

tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru 

fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 42. — Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de 

administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, 

planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi 

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de 

fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-

diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, 

diferenţe şi corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care 

săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic 

din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare 

mai mici de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de 

învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativulanual; 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care 

solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit 

legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi 

dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;; 

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie 

iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter 

normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de 

învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional 

din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de 

optimizare a acestuia; 

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 



u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform 

legii. 

Art. 43. — Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu 

anexele proceselor-verbale. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Consiliul clasei 

Art. 44. — (1) Consiliul clasei funcţionează î este constituit din totalitatea 

personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte 

delegat al comitetului de părinţi al clasei, pentru toate clasele, cu excepţia celor 

din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, 

desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/ profesorul 

pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul 

învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte 

ori este necesar, la solicitarea învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor 

părinţilor şi ai elevilor. 

Art. 45. — Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea 

optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, 

stabilite pentru colectivul clasei; 

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un 

ritm lent de învăţare; 

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

Art. 46. — Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în 

funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi 

extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, 

sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învăţământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 



f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 47. — (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor săi. 

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de 

procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de 

învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se 

numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale 

al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

Art. 48. — Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu 

anexele proceselor-verbale. 

Catedrele/Comisiile metodice 

Art. 49. — (1) La Liceul Teoretic ,, Marin Preda“, catedrele/comisiile metodice 

se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline 

înrudite sau pe arii curriculare. 

(2) în învăţământul primar, cateda s-a constituit pe nivel de învăţământ. 

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, 

respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii 

catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie. 

(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, 

la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia. 

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub 

îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi 

este aprobată de director. 

Art. 50. — Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, 

adecvate specificului liceului şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în 

vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor 

naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre 

dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi 

oferta stabilită la nivel naţional; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la 

atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 



d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 

didactice şi a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se 

realizează evaluarea elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare 

are obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de 

curs; 

i) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare 

ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare, lecţii demonstrative,  

schimburi de experienţă etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii 

didactice; 

m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare 

formaţiune de studiu; 

Art. 51. —Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei 

metodice sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice 

(întocmeşte şi completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea 

instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte şi 

analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, 

după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte 

activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii); 

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice; atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul 

comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea 

fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de 

formare; 

e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de şcoală 

f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comi- 

siei metodice sau la solicitarea directorului; 

g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, 

pe care le prezintă în consiliul profesoral; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 
 

 

 

 



CAPITOLUL II 

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

SECŢIUNEA 1 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare 

Art. 52. — (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare este, cadru didactic titular, propus de consiliul 

profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, 

organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu 

asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar 

şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei 

privind educaţia formală şi nonformală. 

(4) Directorul stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare . 

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei 

în vigoare; la Liceul Teoretic ,, Marin Preda” coordonatorul nu este plătit din 

fondurile extrabugetare ale şcolii. 

Art. 53. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare are următoarele atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală 

din Liceul Teoretic ,, Marin Preda” ; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor 

educative ale clasei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare 

instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în 

urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului 

de administraţie; 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor 

elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea 

elevilor şi părinţilor; 

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea 

educativă şi rezultatele acesteia; 

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de 

învăţământ; 



h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile 

educative; 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative 

nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; 

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate 

în cadrul programelor de parteneriat educaţional; 

l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

Art. 54. —(1) Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare conţine: 

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative 

extraşcolare; 

b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşco- 

lare; 

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format 

letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind 

activitatea educativă extraşcolară. 

 (2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de 

activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a 

unităţii de învăţământ. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Profesorul diriginte 

 

Art. 55. — (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei . 

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o 

singură formaţiune de studiu. 

Art. 56. — (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul 

unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

după consultarea consiliului profesoral. 

(2) La numirea profesori lor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, 

astfel încât o formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui 

nivel de învăţământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular 

sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în 

unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 



Art. 57. — (1) Fişa postului de diriginte. 

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor 

conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale 

colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către 

directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare sunt obligatorii şi 

sunt desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi 

orientare profesională pentru elevii clasei.  

Activităţile se referă la: 

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau 

solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria 

curriculară „Consiliere şi orientare”; 

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale 

strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul 

educaţiei cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. 

(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi 

orientare profesională se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor 

didactice conform planificării aprobate de directorul unităţii. 

(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le 

stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul 

vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi. 

Art. 58. — (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare 

lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea situaţiei şcolare 

a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de 

către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 

Art. 59. — 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; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează 

absenţe nemotivate; informarea se face în scris. 

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. 60. — 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 metodologiilor specific ( ora de Educaţie Fizică şi Sport, 

ora de Religie, etc.) 

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. 

Comisii 

Art. 61. — (1)  În Liceul Teoretic ,, Marin Preda” funcţionază următoarele 

comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a)   Comisia pentru curriculum; 

b)   Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c)   Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d)   Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de 

urgenţă; 

e)   Comisia pentru controlul managerial intern; 

f)   Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

g)   Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

Art. 80. — (1) Comisiile de la nivelul şcolii îşi desfăşoară activitatea pe baza 

deciziei de constituire emise de director. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 

79 alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar 

al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate 

de membrii comisiei sunt reglementate prin regulamente şi procedure specifice. 



(3) Liceul Teoretic ,, Marin Preda” are proceduri, privind funcţionarea comisiilor 

proprii. 

 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar 

şi nedidactic 

 

Compartimentul secretariat 

Art. 62.   

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii.. 

Art. 63. — 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 elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind 

mişcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi 

evaluărilor naţionale, ale 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 de evidenţă şcolară; 

h) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi 

semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei 

directorului în acest sens; 

i) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documenta -

ţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

j) întocmirea statelor de personal; 

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor 

unităţii de învăţământ; 

k) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu 

serviciul contabilitate; 

l) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

m) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) 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. 

Art. 64. — (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la 

dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa 

acestora. 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la 

sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor 

cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens. 

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet 

securizat, iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii 

de siguranţă. 

(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, 

prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic 

auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului 

solicitat. 

CAPITOLUL II 

Serviciul financiar 

Organizare şi responsabilităţi 

 

Art. 65. — (1) Serviciul financiar realizează fundamentarea şi execuţia 

bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, 

precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea 

instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de 

muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 

regulamentul intern. 

 (2) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 66. —Atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii; 

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 şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul 

secretariat; 

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, 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. 

Management financiar 

 (3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul 

aprobat. 

Art. 67. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie 

actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri 

ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în 

limitele fondurilor alocate. 

 (2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, 

conform hotărârii consiliului de administraţie. 

 

CAPITOLUL III 

Compartimentul administrative 

 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 68. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administra- 

torul de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al unităţii de 

învăţământ. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ. 

Art. 69. — 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; 

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. 

Management administrativ 

Art.70. — (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de 

către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în 

proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de 

administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, 

în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art. 71. — (1) Bunurile aflate în proprietate sunt administrate de către 

consiliul de administraţie. 

(2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt 

supuse regimului juridic al proprietăţii private. 

Art. 72. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în 

proprietatea sau administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza 

hotărârii consiliului de administraţie. 

 

TITLUL VII 

Elevii 

CAPITOLUL I 

Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi 

Art. 73. — (1) Dobândirea calităţii de elev la Liceul Teoretic ,, Marin Preda”  se 

obţine prin înscrierea în unitate. 

(2) înscrierea se aprobă de  consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare, a prezentului regulament şi a legislaţiei subsecvente, ca urmare a 

solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Art. 74. — (1) înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 (3) în situaţia solicitării de retragere şcoal va consilia părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al 

elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia 



în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în 

clasa pregătitoare. 

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, se efectuează sub 

coordonarea Centrului municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 

educaţională. 

Art. 75. —înscrierea în clasa a IX-a, se face în conformitate cu metodologia 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

Art. 76. — Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu 

există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă. 

Art. 77. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi 

prin participarea la activităţile existente în programul Liceului Teoretic ,, 

Marin Preda”. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul 

fiecărui an şcolar . 

(3) Liceul Teoretic ,Marin Preda” conform legislaţiei în vigoare cu anexele 

subsecvente ( proceduri, etc.) şi a metodologiile aferente, are prin hotărîrea 

Consiliului de Administraţie din anul  2012 stabilită o ţinută pesonalizată. Ea 

cuprinde : sigla Liceului Teoretic ,,Marin Preda”, cămaşă/bluză albă , 

pantaloni şi vestă bleumarin cravată sau eşarfă . 

(4) Elevii au îndatorirea de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară 

decentă ( fără : pantaloni scurţi, pantaloni rupţi, tricouri decoltate, tricouri cu 

inscripţii indecente sau interzise, machiaj ostentativ, piercingul, ţinute 

provocatoare, etc. )  și să poarte elementele de identificare stabilite prin decizia 

Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic ,, Marin Preda” . Ţinuta 

vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu reprezintă un motiv 

pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii, dar poate atrage sancționarea 

elevului. 

(5) 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. 

 (6) 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.  

(7) Elevii din ciclul gimnazial şi liceal intră şi ies numai prin corpul A. 

(8) 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. 78. — (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/institu torului/pro- 

fesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate 

în prealabil  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. 

(8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor 

justificative, conform prevederilor statutului elevului.  

 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. 79- Pentru elevii din ciclul superior al liceului la 60 de absenţe 

nemotivate, se poate lua măsura propunerii discutării în Consiliul Profesoral a 

exmatriculării şi ulterior a eliminării, aceste măsuri fiind luate de Consiliul de 

Administraţie. 

Art. 80. — (1) În Liceul Teoretic ,,Marin Preda” la cererea scrisă a directorilor 

unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-

antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor 

cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor 

structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă 



motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de 

nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

     Elevii de regulă pot absenta 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 

(2) Consiliul de Administraţie aprobă motivarea absenţelor elevilor care 

participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate 

la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, 

la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

Art. 81. — Elevii 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. 

Art. 82. — (1) Elevii aflaţi în situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, 

detenţie, care au persoane în îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să 

finalizeze învăţământul obligatoriu . 

(2) 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. 

                                          CAPITOLUL 2 

 Obligaţii şi sancţiuni pentru elevi  

Art. 83(1) Elevilor le este interzis: 

a.  să se comporte ireverențios față de profesori și personalul școlii; 

b. să părăsească incinta școlii în timpul orelor de curs fǎrǎ aprobarea cadrului 

didactic cu care are cursuri sau a dirigintelui; 

c. să arunce deșeuri sau alte obiecte pe fereastră; 

d. sǎ intre în cancelarie fǎrǎ acceptul profesorilor; 

e. să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs fără acceptul 

profesorului de la clasă;  

f.  să realizeze înregistrări audio/video în interiorul şcolii fără acordul 

conducerii ;  

g.  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. 84.  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. 85.  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. 86. - 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. 87- 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. 88 - 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. 89 -  (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. 90- 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. 91 - 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. 92 - (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. 



Art. 93 - Sancţiunile care se pot aplica elevilor în Liceul Teoretic ,,Marin 

Preda” sunt: 

1. Observaţia 

2. Avertismentul 

3. Mustrare scrisă; 

4. Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de 

liceu/bursa profesională; 

5. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

6. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă unitate de 

învăţământ; 

7. Preavizul de exmatriculare; 

8. Exmatricularea. 

Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor 

sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi 

elevului major. 

 (1) Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi 

consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament 

corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu 

îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 

    Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte. 

 (2) Avertismentul în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului 

profesoral constă în atenţionarea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în 

aşa fel încât să dea dovadă că înţeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată 

atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai 

severă. 

    Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte. 

(3) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către 

învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii. 

   Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

   Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului 

clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată. 

Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către 

director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri; documentul va fi înmânat 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginte sub 

semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se 

înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 



înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar.    

(4) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, 

la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.                   

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv 

diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul 

profesoral al unităţii de învăţământ. 

(5) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea 

activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt 

tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în sala 

de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o desfăşoară elevul este 

stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Sancţiunea este însoţită de 

obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare.    

(6) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ 

sau la o altă unitate de învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se 

aprobă de către consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub 

semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 

ani. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ la care finalizează cursurile 

semestrului din anul şcolar respectiv. Sancţiunea nu se aplică în 

învăţământul primar. 

(7) 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 şi se înmânează şi 

sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă 

acesta a împlinit 18 ani. 

Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. 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. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

(8) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ în 

care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

Exmatricularea poate fi: 

1. exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate 

de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; 

2. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 



3. exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, 

pentru o perioadă de timp. 

Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu. 

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 unitate de 

învăţământ din reţeaua Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament şi a regulamentelor specifice din unităţile 

de învăţământ din care au fost exmatriculaţi. 

   A.  Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul 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 Regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

          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. 

           Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului 

clasei. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării 

se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de 

exmatriculare.  

           Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în 

registrul matricol. Sancţiunea se comunică, de către directorul unităţii de 

învăţământ, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani şi este însoţită de 

scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. 

      B.  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. 

      Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în 

registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă 

acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la 

purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

        C.  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. 

Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se 

stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, 



directorul transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, propunerea motivată a 

consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele 

sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de 

elevul propus spre sancţionare. 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, în 

scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi 

elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
 

CAPITOLUL II 

Activitatea educativă extraşcolară 

Art. 94. — (1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor 

de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii 

de învăţământ, fie în afara acesteia. 

 (2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe 

educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, 

excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni 

de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată la nivelul fiecărei clase, de către 

învăţător/institutor/, profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, 

de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ, împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu 

opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi 

cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, 

expediţiilor, vizite sau a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea  

în afara unităţii şcolare sub denumirea de: ,, şcoala”,, grup” ,,echipă” ,,clasă”, 

etc. a Liceului Teoretic ,,Marin Preda” se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţific nr. 3060/ 03.02.2014  şi  3637/ 12.04.2016 cu 

modificările ulterioare şi numai în urma aprobării scrise dată de 

conducerea şcolii ( director sau director adjunct) .  

Art. 95. — (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare este realizată, anual, 

de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul 

unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi 

aprobat în consiliul de administraţie. 



(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul 

unităţii de învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei 

în respectiva unitate. 

Art. 96. — Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul 

unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi 

de învăţământ. 

CAPITOLUL III 

Evaluarea elevilor 

SECŢIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. încheierea situaţiei şcolare 

Art. 97. — (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe 

parcursul anului şcolar. 

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an 

şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 

responsabil. 

Art. 98. — (1) Instrumentele de evaluare sunt: 

a) chestionări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) interviuri; 

g) portofolii; 

h) probe practice; 

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de MECS, elaborate în conformitate cu legislaţia naţională. 

 (2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se 

trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

 (3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare 

disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), 

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 

planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, 

la care numărul minim de calificative/note este de două. 



 (4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o 

notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la ali,n. (4) ultimul 

calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni 

ale semestrului. 

 (5) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-

o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise 

semestriale (tezele) se păstrează în şcolă până la sfârşitul anului şcolar. 

Art. 99 . — (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, 

cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile 

prezentului regulament. 

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea 

elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de 

învăţământ. 

(3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

Art. 100. — (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată 

din numărul de note prevăzut de prezentul regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială 

(teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la 

cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se 

face în favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în 

catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie 

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială 

(teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, 

unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar„T” reprezintă nota 

obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte 

la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se 

face în favoarea elevului. 

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două 

medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. în cazul în 

care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi 

sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine 

calificativul/media anuală. 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se 

consemnează în catalog cu cerneală roşie. 

 (7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media 

generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează similar 

mediei generale a unei discipline. 



Art. 101. — (1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la 

fiecare disciplină de studiu. 

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu 

se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, 

acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de 

consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, 

cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative. 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de 

studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul 

didactic în baza următoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul elevului; 

b) raportul efort-performanţă realizată; 

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de 

recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Art. 102. — (1) în învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la 

fiecare disciplină se consemnează în catalog de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de 

specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 

învăţători/institutori/ profesorii pentru învăţământul primar. 

(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior,mediile semestriale 

şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul 

didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează 

în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

Art. 103. — (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la 

orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă 

calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în 

semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport 

consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.” 

sau „scutit medical în anul şcolar.”, specificând totodată documentul medical, 

numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul 

personal al elevului, aflat la secretariat, conform ordinului 3462 din 6 martie 

2012 

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în 

echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă 

încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se 

consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de 

educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: 



arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea 

scorului etc. 

Art. 104. — (1) La Liceul Teoretic ,,Marin Preda” părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi 

exercite dreptul de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, 

printr-o cerere adresată unităţii, în care precizează şi numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere 

scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru 

elevul minor. 

 (5) Elevilor aflaţi în situaţia respectivă li se vor asigura activităţi educaţionale 

alternative, stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie. 

Art. 105. — (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, 

obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 

5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul 

„Suficient”. 

Art. 106. — Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se 

poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu 

din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de 

curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada 

participării la festivaluri cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, 

cantonamente şi pregătire specializată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea 

mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la 

disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte 

motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art. 107. — (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia 

şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza 

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul 

evaluării. 

(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor 

declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară 

conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea 

sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. 

Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu în 

sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot 

prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 

Art. 108. — (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative 

„Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, 



precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 

şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 

 (3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene 

de corigenţă, într-o perioadă stabilită de minister. 

Art. 109.                 Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficienf/medii anuale sub 5,00 la mai 

mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul 

anului şcolar.  

b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient’ sau media 

anuală mai mică de 6,00; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau  

care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situaţie de 

corigenţă; 

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare 

la cel puţin o disciplină; 

e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în 

documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în 

aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv 

„fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 

ani”. 

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. 

Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat dificultăţi de învăţare, 

menţionate în raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare şi evaluările finale 

pentru clasa I, privind dezvoltarea fizică, socioemoţională, cognitivă, a 

limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor 

faţă de învăţare rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul 

anului şcolar următor, într-un program de remediere/ recuperare şcolară, 

realizat de învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar, 

împreună cu un specialist de la Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională. 

Art. 110. — (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor 

în clasa pe care o repetă, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la 

clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la 

sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de 

şcolarizare aprobată cu aprobarea suplimentării I.S.M.B.. 

(3) în ciclul superior al liceului elevii se pot afla în situaţia de repetenţie 

de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care 

repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a 

treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

Art. 111. — (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au 

promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au 



dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în 

cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de 

învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului 

de corigenţă. 

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data 

depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an 

şcolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este 

formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea 

anterioară. 

Art. 112. — (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, 

examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform 

programei şcolare. 

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea 

încheierii situaţiei se face numai din materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din 

toată materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a 

acesteia, în funcţie de situaţie. 

(4) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în 

trunchiul comun a clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate 

de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. 

 (5) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curricujum la 

decizia şcolii. 

(6) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în 

care se transferă. în situaţia transferului elevului la începutul semestrului al ll-

lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale 

ale clasei, la sfârşitul semestrului al ll-lea, devin medii anuale pentru disciplina 

respectivă. 

(7) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului/elevul major îşi asumă în scris 

responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare 

parcurse până în momentul transferului, ( ex. limba străină de la clasă ). 

 (8) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline, cu 

schimbarea profilului, şi care nu vor mai studia la Liceul Teoretic ,, Marin 

Preda” disciplinele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. 

Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

Art. 113. — (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani. 

Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă 

şi care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, 

la cerere, la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau cu frecvenţă 

redusă. 



(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care puteau 

fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 15 ani, 

precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei în care 

puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul gimnazial/liceal — ciclul 

inferior până la vârsta de 19 ani pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi 

în programul „Adoua şansă”, conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

Art. 114. — (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din 

altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 

desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după 

recunoaşterea sau echivalarea de către, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după 

caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de 

echivalare. 

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea 

procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate 

menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele 

claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în 

străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 

(4) Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin 

decizie, de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de 

studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de 

învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ 

consilier şcolar. 

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: 

vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea 

părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de 

perspectivele de evoluţie şcolară. 

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu 

recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, 

elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea 

acestora asumată prin semnătură. 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali ai elevului la Liceul Teoretic ,,Marin Preda” ca audient. Liceul Teoretic ,, 

Marin Preda” transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel 

mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în 

maximum 5 zile, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de 

specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a Xll-a, 

pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale 

în vigoare. 



(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul 

în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris 

în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de 

comisia prevăzută la alin. (4). 

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea, 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului 

privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în 

catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu 

privire la activitatea desfăşurată — note, absenţe etc. 

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii 

furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost 

echivalate sau au fost echivalate parţial de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă 

echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai 

multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la 

alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de 

zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii 

neechivalaţi sau care nu au fost parcurşţori promovaţi. 

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie 

de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de 

specialitate, care evaluează elevul, în termen de cei mult 20 de zile, pe baza 

programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru 

de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori 

promovate. Comisia va funcţiona  Liceul Teoretic ,, Marin Preda” în care 

urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este 

înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi 

echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de 

desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se 

păstrează  în Licul Teoretic ,,Marin Preda”. Această procedură se aplică şi în 

cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea 

studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, care revin în ţară fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii 

furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt 

înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

învăţământul Preuniversitar. 

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele 

aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine 

inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează 

examenele prevăzute la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este 

evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează 

examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru 

clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele, 



tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 

reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul 

este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la 

toate disciplinele. 

 (13) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită 

înscrierea după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura 

referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele 

precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 

Ari. 115. — (1) Consiliul profesorale validează situaţia şcolară a elevilor, pe 

clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 

secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor 

promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, 

exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 

7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ 

teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine”. 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică 

în scris părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor 

majori, de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor 

fiecărui semestru/an şcolar. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ 

institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 

comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul 

de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a 

situaţiei şcolare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal sau al elevului/absolventului major, documentele 

elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

Transferul elevilor 

Art. 116. — Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de 

administraţie al Liceului Teoretic ,,Marin Preda” şi cu avizul consultativ al 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 117. — (1) Elevii se pot transfera în limita efectivelor maxime de elevi la 

clasă prevăzute în L.E.N. 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita 

efectivelor maxime de la clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 

efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 118 - În şedinţa Consiliului Profesoral din data de 05.09.2017, se propune 

şi prin aprobarea Consiliului  de Administraţienr. 203 / 06.09.2017 se 

stabileşte:  



          Condiţia pentru acceptarea transferului în Liceul Teoretic ,,Marin Preda” 

este ca media la purtare a solicitantului să fie cel puţin 9, însoţită de o 

caracterizare a elevului ce nu are media 10 la purtare, caracterizare privind 

notarea la purtare, iar media anuală a solicitantului trebuie să fie mai mare 

decât media mediilor anuale a elevilor clasei unde solicită transferul. 

Art. 119. — (1) În învăţământul liceal transferurile la care se schimbă, 

domeniul de pregătire, este condiţionat de promovarea examenelor de 

diferenţă. 

(2) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin 

compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor 

diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii şi la 

propunerea membrilor catedrei. 

Art. 120. — Elevii din învăţământul liceal, se pot transfera, păstrând forma de 

învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai 

după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu 

media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii 

medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi 

transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe 

baza avizului comisiei medicale a municipiului Bucureşti, cu respectarea 

condiţiei de medie, menţionate anterior; 

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X—XII se pot transfera, de 

regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media mediilor din 

clasa la care se solicită transferul; 

c) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 

3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu 

respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită 

transferul. Elevii din clasele â X-a şi a Xl-a din învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu 

respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul ( La Liceul 

Teoretic ,,Marin Preda” condiţia este: media lor din ultimul an este cel puţin 

egală cu media mediilor din clasa la care se solicită transferul ) şi după 

promovarea examenelor de diferenţă; 

d) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la 

învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri 

serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferenţă. 

Art. 121. — Elevii din învăţământul liceal, se pot transfera de la o formă de 

învăţământ la alta astfel: 

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de 

diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de 

studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 



învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor 

din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata 

studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din 

învăţământul cu frecvenţă; 

Art. 122. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea 

unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de 

studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie 

internaţională se realizează astfel: 

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la 

o unitate de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei 

limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu 

predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test 

de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă; 

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul Liceului Teoretic 

,,Marin Preda” , de către o comisie desemnată în acest sens de director; 

c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu 

predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională 

vor susţine examene de diferenţă (după caz) şi un test de verificare a 

competenţelor lingvistice. 

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate de o comisie desemnată 

în acest sens de director. 

(3) Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei 

nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţa intersemestrială. 

Art. 123. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul 

se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în 

următoarele perioade: 

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în 

perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea 

profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod 

excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în 

următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un 

alt sector al municipiului Bucureşti; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize 

medicale efectuate de direcţia de sănătate public a municipiului Bucureşti; 

c) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu 

program de predare bilingv la celelalte clase; 

d) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar 

Transferul elevilor 



Art. 124. — Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administra- 

ţie al Liceului Teoretic ,,Marin Preda” şi cu avizul consultativ al consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

Art. 125. — (1) Elevii se pot transfera în limita efectivelor maxime de elevi la 

clasă prevăzute în L.E.N. 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita 

efectivelor maxime de la clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea 

efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 126 - În şedinţa Consiliului Profesoral din data de 05.09.2017, se 

propune şi prin aprobarea Consiliului  de Administraţienr. 203 / 

06.09.2017  se stabileşte:  

        Condiţia pentru acceptarea transferului este ca media la purtare a 

solicitantului să fie cel puţin 9, însoţită de o caracterizare a elevului ce 

nu are media 10 la purtare, caracterizare privind notarea la purtare, iar 

media anuală a solicitantului trebuie să fie mai mare decât media mediilor 

anuale a elevilor clasei unde solicită transferul. 

Art. 127. — (1) În învăţământul liceal transferurile la care se schimbă, 

domeniul de pregătire, este condiţionat de promovarea examenelor de 

diferenţă. 

(2) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin 

compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor 

diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii şi la 

propunerea membrilor catedrei. 

Art. 128. — Elevii din învăţământul liceal, se pot transfera, păstrând forma de 

învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai 

după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu 

media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii 

medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi 

transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe 

baza avizului comisiei medicale a municipiului Bucureşti, cu respectarea 

condiţiei de medie, menţionate anterior; 

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X—XII se pot transfera, de 

regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media mediilor din 

clasa la care se solicită transferul; 

c) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 

3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu 

respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită 

transferul. Elevii din clasele â X-a şi a Xl-a din învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu 

respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul ( La Liceul 

Teoretic ,,Marin Preda” condiţia este: media lor din ultimul an este cel puţin 

egală cu media mediilor din clasa la care se solicită transferul ) şi după 

promovarea examenelor de diferenţă; 



d) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la 

învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri 

serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferenţă. 

Art. 129. — Elevii din învăţământul liceal, se pot transfera de la o formă de 

învăţământ la alta astfel: 

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de 

diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la fiecare disciplină/modul de 

studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor 

din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata 

studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din 

învăţământul cu frecvenţă; 

Art. 130. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea 

unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de 

studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie 

internaţională se realizează astfel: 

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la 

o unitate de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei 

limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu 

predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test 

de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă; 

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul Liceului Teoretic 

,,Marin Preda” , de către o comisie desemnată în acest sens de director; 

c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu 

predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională 

vor susţine examene de diferenţă (după caz) şi un test de verificare a 

competenţelor lingvistice. 

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate de o comisie desemnată 

în acest sens de director. 

(3) Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei 

nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţa intersemestrială. 

Art. 131. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul 

se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în 

următoarele perioade: 

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în 

perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea 

profilului şi/sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară. 



(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod 

excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în 

următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un 

alt sector al municipiului Bucureşti; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize 

medicale efectuate de direcţia de sănătate public a municipiului Bucureşti; 

c) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu 

program de predare bilingv la celelalte clase; 

d) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar 

SECŢIUNEA a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

Art. 132. — (1) Examenele organizate de Liceul Teoretic ,, Marin Preda” sunt: 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ 

este condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa 

pregătitoare/, respectiv în clasa a V-a. 

(2) La Liceul Teoretic ,, Marin Preda” nu se susţin examinări în vederea 

înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. Examinarea de 

specialitate, în acest caz, se va face numai în situaţia în care părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte 

de vârsta stabilită prin lege şi se realizează de către Centrul Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

(3) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a 

se susţin pentru :   formarea unor clase cu predare în regim intensiv a 

unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de 

cunoaştere a limbii respective. 

(4) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim 

intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de 

competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o 

diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de 

verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul 

total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu 

numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei 

limbi de circulaţie internaţională, în cazul în care numărul total al elevilor care 

optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie 

internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip 



de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a 

limbii respective. 

Art. 133. — Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în 

perioada vacanţelor şcolare. 

Art. 134 — La examenele de diferenţă nu se acordă reexaminare. 

Art. 135. — (1) Pentru  examenele de diferenţă există trei tipuri de probe: 

scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, 

două din cele trei probe — proba scrisă şi proba orală. 

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului este necesară şi cea 

de-a doua probă de examen aceasta este  stabilită de director împreună cu 

membrii catedrei de specialitate. 

(3) Directorul stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. 

Comisia de corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre 

didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este 

responsabilă de realizarea subiectelor. 

(4) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi 

specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(5) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este 

cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. 

în mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un 

conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este 

numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de 

specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

Art. 136. — (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru 

învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi 

postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de 

către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, 

dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe 

baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai 

mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul 

respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba 

biletul de examen cel mult o dată. 

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare 

probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. 

Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor 

acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai 

apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de 

sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului. 

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi 

examinatori. între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o 



diferenţă mai mare de un punct. în caz contrar, medierea o face preşedintele 

comisiei de examen. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se 

procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea 

examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul 

final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei 

doi examinatori. 

Art. 137. — (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de 

examen, dacă obţine cel puţin calificativul „Suficient’ sau minim media 5,00. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul 

la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 

5,00. 

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei 

şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care 

echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar constituie media anuală 

a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe 

semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină 

numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media 

semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Art. 138. — (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la 

examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile 

lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, 

stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea 

cursurilor noului an şcolar. 

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat 

etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea 

examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 139. — (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei 

şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, 

inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de 

către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către 

secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile 

de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului 

an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2), când rezultatele 

se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în 

catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul 

matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de 

învăţământ. 

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la 

fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau 

calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv 



calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de 

către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

 (5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului 

se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei 

pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, 

la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează 

în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 

Art. 140. — După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de 

corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia 

şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

Art. 141. — (1) Calitatea educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele 

învăţării. 

Art. 142. — (1) În conformitate cu prevederile legale, în Liceul Teoretic ,,Marin 

Preda”funcţionează comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), ea 

are propria strategie şi propriul regulament de funcţionare.  
 

TITLUL X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 143. —În Liceul Teoretic ,, Marin Preda” nu există  fonduri de protocol sau 

a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 

Art. 144. —În Liceul Teoretic ,, Marin Preda” fumatul este interzis, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 145. —Se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice 

formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

 

          La întocmirea prezentului regulament s-au luat în considerare şi 

prevederile din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016. 

 

 


