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1 DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic  Marin Preda a 

fost dezbătut în Consiliul Profesoral din  data de 20.02.2018 și aprobat în Consiliul de 

Administrație din data de ………., având caracter obligatoriu pentru elevi, cadre didactice, 

părinți, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Prevederile regulamentului vor fi 

aduse la cunoștință sub semnătură tuturor categoriilor enumerate mai sus. 

Art. 2 Prezentul Regulament se aplică în cazul tuturor activităților organizate de liceu, 

atât în incinta liceului , cât și în afara acestuia. 

 Art. 3 Regulamentul poate fi revizuit ori de câte ori este nevoie cu avizul prealabil al 

consiliului profesoral şi validat de consiliul de administraţie. Propunerile pentru modificarea 

regulamentului vor fi înaintate comisiei pentru modificarea regulamentului care le va supune 

dezbaterii şi avizării consiliului profesoral.  
   

2 CIRCUMSCRIPŢIA LICEULUI TEORETIC MARIN PREDA 

 Art. 4 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. 

SimionMehedinţi nr. 1,7. Str. Stoian Popescu nr. 1-7,2-T. Str. Vintilă Mihăilescu nr. 1,3-9,11-

21,23.Str. Zboina Neagră nr.1-6.  
 Art. 5 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. Sau a elevului în cazul cand acsta este major. 

  

3 PROGRAMUL ŞCOLAR  
 Art. 6 Cursurile pentru elevii din clasele pregătitoare I a II-a, III-a şi a IV-a, a VIII-a şi a 

XII-a vor începe la ora 8,00. Cursurile elevilor din celelalte clase vor începe în funcție de orarul 

clasei și se vor încheia cel tîrziu la ora 19. 

 Art. 7 Liceul Teoretic ,,Marin Preda” organizează programulele ,, Şcoala după şcoală” şi 

program ,, After school” . 

 Art. 8 Programul  ,, Şcoala după şcoală”  funcţionează zilnic între orele 12-14. El este 

finanţat de primărie, elevii beneficiind de o masă caldă şi de pregătire suplimentară în acest 

interval de timp. 

 Art. 9 Programul  ,, After school” se desfăşoară în intervalul orar 12-17, elevii beneficiind 

de o masă caldă şi de pregătire suplimentară în acest interval de timp, contra unei sume lunare 

stabilite de către asociaţia care gestionează acest program. Asociaţia respectivă plăteşte lunar o 

chirie pentru acest program.  
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 Art. 10 În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administraţie, privind resursele 

existente (umane, financiare şi materiale) din unitatea noastră, o comisia de specialitate propune 

o ofertă sub formă de pachete educaţionale pentru programele „Şcoala după şcoală”, şi ,, After 

school” conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. Programul „Şcoala după şcoală” şi ,, After school”  se organizează prin decizia 

consiliului de administraţie al Liceului Teoretic  ,, Marin Preda”, cu avizul inspectoratului 

şcolar. 

 

4. FORMAŢIUNI DE STUDIU 

 

Art. 11 Liceul Teoretic ,,Marin Preda” este o instituție de învățământ de stat cu 

formațiuni de studiu la nivel  primar, gimnazial și liceal. 

Art. 12 Clasele pregătitoare vor studia ca primă limbă modernă, limba engleză, germană 

sau franceză, în funcţie de resursa umană a şcolii, toate clasele avănd aceeaşi limbă modernă. 

Începând cu clasa a V-a şcoala decide ce limbă modernă se va studia ca a doua limbă străină.  

Art. 13 Dacă la gimnaziu se vor face clase intensive una dintre limbile moderne la 

începutul anului şcolar părinţii şi elevii claselor a IV-a vor fi informaţi despre intenţia şcolii de a 

forma una sau mai multe clase intensive precizându-se numărul de clase, numărul de locuri, o  

bibliografie obligatorie urmând ca până la sfârşitul lunii aprilie să se comunice părinţilor data 

exactă a susţinerii examenului scris şi oral. 

 Art. 14 Părinţii elevilor care se înscriu în clasa pregătitoare vor completa pe fişa de 

înscriere, numele cadrelor didactice în a căror clasă doresc să fie repartizaţi, în ordinea 

descrescătoare a preferinţelor. Când se ajunge la un candidat se caută în lista sa de opţiuni prima 

opţiune validă la care există locuri libere. În cazul în care viitorul elev nu are loc la niciuna 

dintre opţiunile exprimate pe fişă, el este repartizat la clasă, tinându-se cont de următoarele 

criterii: 

 numărul maxim de elevi de la clasa pregătitoare; 

 numărul de fete şi băieţi de la clasă să fie proporţional; 

 părintele este cadru didactic sau nedidactic la Liceul Teoretic Marin Preda; 

 viitorul elev are fraţi surori sau rude până la gradul IV care au fost elevi la cadrul 

didactic la care  s-a făcut opţiunea. 

 

 

5. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 Art. 15 Conducerea Liceului Teoretic Marin Preda este asigurată de consiliul de 

administraţie alcătuit din 13 membri.  
 Art. 16  Ședințele Consiliului de administrație se desfășoară după un grafic stabilit la 

începutul fiecărui an școlar/semestru, iar hotărârile luate în cadrul Consiliului de administrație 

se publică al avizierul liceului și pe web-site-ul liceului. 

Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară într-un interval orar în care membrii 

consiliului de administraţie nu au ore de curs cu elevii, cu exceptia cazurilor de celeritate.  

 Art. 17 Reprezentantul elevilor din liceu, dacă este major, 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. 
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6. CONSILIUL PROFESORAL 

 Art. 18 Consiliul profesoral este alcătuit din toţi profesorii care au cursuri cu elevii din 

Liceul Teoretic Marin Preda. 

 Art. 19 Ședințele Consiliului profesoral se desfășoară după un grafic şi o tematică  

întocmite la începutul fiecărui semestru, care vor fi afişate pe web-site-ul liceului. 

 Art. 20 La consiliul profesoral participă obligatoriu toţi diriginţii chiar dacă  nu au 

norma de bază în unitatea noastră sau sunt remuneraţi în sistem plata cu ora. 

Ora de desfăşurare a consiliului profesoral este ora. 17. 

În situaţii excepţionale, care nu suportă amânare, cosiliul profesoral se poare desfăşura la ora 

11,30 în ziua respectivă programul orar fiind uşor modificat, în sensul că durata orelor de curs 

se va micşora cu 5 minute pentru intervalul 8-11.50. 

 Art. 21 În situaţia în care nu este asigurat cvorumul necesar pentru şedinţa consiliului 

profesoral viitoarea şedinţă este reprogramată peste 24 de ore. 

Consiliul profesoral avizează oferta pentru CDS care va fi validată de consiliul de administraţie. 

  

7. OFERTA CURRICULARĂ – CDS 

 Art. 22 Pentru orele de curriculum la decizia şcolii se va elabora o metodologie cu 

privire la modul de stabilire a distribuirii acestor ore şi se va ţine cont de resursa umană. 

La clasele a XI-a şi a XII-a la disciplinele de examen pentru bacalaureat se vor aloca  cu 

precădere ore de aprofundare/extindere, luând în considerare şi opţiunile elevilor. 

 

 

8. CONSILIUL CLASEI 

 Art. 23 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, o oricărui profesor al clasei, a reprezentanţilor părinţilor şi ai 

elevilor. 

 Art. 24 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 și pe web-siteul şcolii. 

  

9. PROFESORUL DIRIGINTE 

 Art. 25 Profesorul - diriginte va stabili programul activităţilor din saptamâna „Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” și îl va supune aprobării conducerii liceului. Programul 

va conţine activităţi ce se vor derula pe parcursul a 4-5 ore zilnic, de luni până vineri, în 

saptamâna respectivă. 

 Art. 26 Atunci când este în imposibilitatea de a participa la şedinţele consiliului 

profesoral dirigintele poate desemna un cadru didactic de la clasa unde predă să facă diverse 

precizări sau propuneri în numele său. Profesorul – diriginte răspunde de prelucrarea legislaţiei 

în vigoare la clasele la care este diriginte şi se va implica activ în distribuirea şi colectarea 

manualelor la începutul respectiv sfârşitul anului şcolar. 

 

10. PROFESORUL DE SERVICIU 

 Art. 27 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.    
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 Art. 28 Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, identificand natura aspectelor de indisciplina a elevilor si ia imediat masurile care se 

impun.   
 Art. 29 Atributiile profesorului de serviciu pe scoala sunt următoarele:  
a) se prezintă la şcoală cu cel putin 10 minute inainte de începerea cursurilor ; 

 b) verifică ţinuta elevilor la intrarea în şcoală; 
  
c) după ce s-a sunat de intrare, se ingrijeşte ca elevii întârziaţi la ore să intre în clasă, fără să 

producă dezordine;   
d) consemnează cu exactitate în Registrul de procese-verbale deficienţele semnalate;   
e) consemnează în registrul profesorului de serviciu orele care nu au fost acoperite pe timpul 

serviciului menţionându-se clasa/clasele unde nu s-au desfîşurat cursurile conform orarului şi 

anunţă direcţiunea pentru a găsi soluţii imediate care să asigure desfăşurarea fără sincope şi 

perturbări a procesului instructiv-educativ;  
f) aduce la cunoştinţă direcţiunii, politiei, salvarii (dupa caz) evenimentele deosebite care 

afectează securitatea instituţiei şi a elevilor;  
g) are în vedere ca, la sfârşitul programului, toate cataloagele să fie securizate;     
h) anunţă directorul în cazul imposibilitătii efectuării serviciului. 

i) Fiecare cadru didactic efectuează 1 sau 2 ore pe săptămână serviciul pe școală, în afara orelor 

de curs de la clasă sau în ferestre. 
   
 

11. COMISII  
 Art. 30 În Liceul Teoretic Marin Preda funcţionează următoarele comisii cu caracter 

permanent: 

 (1) Comisiile cu caracter permanent 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

g) Comisia pentru programe și proiecte educative. 

(2) comisii cu caracter temporar şi ocazional 

a)       Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant; 

b) Comisia pentru intocmirea Proiectului Regulamentului de organizare si functionare a 

Liceului Teoretic “Marin Preda” si revizuirea Regulamentului intern 

c) Comisia de verificare a tinutei si disciplinei elevilor; 

d) Comisia pentru organizarea saptamanii “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”; 

e) Comisia de promovarea imaginii scolii si de marketing  ; 

f) Comisia de monitorizare a notării ritmice a  elevilor; 

g) Comisia pentru achizitii publice ( evaluare ) ;  

h) Comisia de incadrare si salarizare  ; 

i) Comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; 

j) Comisiei de verificare a actelor de studii,  diferenţelor şi cataloagelor; 
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k) Comisiei pentru educaţie rutieră; 

l) Comisiei de acordare a burselor şi calculatoarelor (euro 200) si pentru programul  “Bani 

de liceu”;   

m) Comisiei de organizare şi coordonare a examenelor; 

n) Comisiei pentru orientare şcolară şi profesională; 

o) Comisia educatie pentru sanatate; 

p) Comisiei de intocmire a orarului ;  

q) Comisiei pentru olimpiade si concursuri scolare; 

r) Comisia pentru promovarea imaginii scolii si pentru relatii de parteneriat parinte-elev-

comunitate; 

s) Comisiei de monitorizare a frecventei elevilor ;  

t) Celula de urgenta; 

u) Comisiei pentru evidenta actelor necesare obtinerii alocatiilor 

v) Comisiei “Avocatul elevului” ;  

w) Comisiei de inventariere; 

x) comisiei de disciplina; 

y) Comisiei pentru verificarea dosarelor de grade didactice; 

z) Comitetului pentru Managementul Riscului; 

aa) Comisiei dirigintilor; 

bb) Comisiei pentru activitati extrascolare; 

cc) Comisia de repartizare a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor elevilor 

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. 

  

Art. 31 Liceul Teoretic ,, Marin Preda” are proceduri, privind funcţionarea comisiilor proprii. 

Acestea se vor aduce la cunostinta membrilor din comisii la inceputul anului scolar la semnarea 

fişei postului. 

 
 

12. ŞEDINŢELE CU PĂRINŢII 
Art. 32 La începutul fiecărui semestru se va realiza un grafic al şedinţelor cu părinţii. 

Acest grafic va fi afişat pe site-ul şcolii şi la avizierul şcolii. La clasele pregătitoare, clasele a V-
a, a VIII-a, a IX-a şi a XII-a prima şedinţă cu părinţii va fi programată în prima săptămână 
simultan la fiecare nivel de clasă după o consultare prealabilă între diriginţii claselor respective. 
La şedinţele respective participă obligatoriu unul dintre cei trei directori ai liceului. 

Art. 33 La clasele a VIII-a şi a XII-a se vor prelucra obligatoriu metodologia pentru 
examenele naţionale şi calendarul aferent acestor examene. La clasele a pregătitoare, a V-a şi a 
IX-a vor fi prezentaţi şi profesorii care vor preda la clasele respective, prezenţa acestora la 
şedinţă fiind obligatorie, dacă nu există un temei bine argumentat pentru absenţa acestora.  

Art. 34 La fiecare clasă pe parcursul anului se vor desfăşura minim trei şedinţe, una la 
începutul anului şcolar, una la finalul primului semestru şi o şedinţă la finele semestrului al 
doilea. 

Art. 35 Dirigintele, independent sau la solicitarea conducerii liceului, poate convoca şi 
alte şedinţe pe parcursul anului şcolar dacă necesităţile o impun. 

Art. 36 La invitaţia părinţilor cadrele didactice de la clasă pot participa la aceste şedinţe 
sau pot formula aprecieri calitative şi sugestii care vor fi comunicate de către diriginte părinţilor.  
 

13. ŢINUTA ELEVILOR 

   
   Art. 37 Tinuta vestimentară a elevilor cuprinde sigla Liceului Teoretic ,,Marin Preda”, 

cămaşă/bluză albă , pantaloni şi vestă bleumarin. 

 Art. 38 Fiecare clasă, dacă există un consens unanim, are dreptul să-si adauge la ţinută 

menţionată anterior un element distinctiv specific clasei respective.  



 

7 
 

P
ag

e7
 

P
ag

e7
 

 Art. 39 Elevii au îndatorirea de a se prezenta la școală într-o ținută vestimentară decentă       
(fără: pantaloni scurţi, pantaloni rupţi, fuste scurte, tricouri decoltate, tricouri cu inscripţii 
indecente sau interzise, machiaj ostentativ, piercing, ţinute provocatoare, etc. ) și să poarte 
elementele de identificare stabilite de şcoală. Dacă lungimea părului permite el trebuie 
obligatoriu strâns cu un obiect adecvat (clemă, elastic etc).  
 Art. 40 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 cu scăderea mediei la 
purtare cu un punct. 
Coafura va fi adecvată statutului de elev, dacă lungimea părului depăşeşte 25 de centimetri el 

trebuie obligatoriu prins. 

 

14. ACCESUL ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ  
 Art. 41 Accesul şi ieşirea din şcoală a elevilor din ciclul primar se face prin corpul A sau B 

al liceului în funcţie de locul unde este situată clasa, cu cel mult 15 minute înainte de începerea 

cursurilor.  
 Art. 42 Învăţătoarele-institutoarele-profesorii din învăţământul primar  au datoria de a 

însoţi elevii din ciclul primar pânǎ la ieşire după terminarea cursurilor. Dacă ultima oră de curs 

este o oră de religie, educaţie fizică şi sport, de limbă modernă, această obligaţie revine 

profesorului de la ultima oră de curs.  
 După cel mult 10 minute de la terminarea cursurilor elevii sunt obligaţi să părăsească 

liceul.  
 Art. 43 Este interzis accesul părinților în școală pentru a-și conduce copiii în sala de de 
curs, cu excepţia primelor trei sǎptǎmâni de şcoalǎ pentru părinţii elevilor din clasele 
pregătitoare şi  I.  

Art. 44 Elevii din ciclul gimnazial şi liceal intră şi ies numai prin corpul A.  
 Art. 45 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. 
Nerespectarea acestei condiţii  atrage sancționarea elevului cu scăderea mediei la purtare cu 1 

punct şi cu mustrare scrisă. 
 

15. DREPTURI ALE ELEVILOR 
Art. 46 Elevul are dreptul de a contesta o lucrare scrisă în termen de 7 zile de la data la care 

a fost informat de nota obţinută. Nerespectarea acestui termen atrage pierderea acestui drept cu 
excepţia situaţiei în care elevul din motive întemeiate a fost în imposibilitatea de a face 
contestaţia respectivă (participarea la diverse competiţii şi concursuri şcolare, probleme 
medicale). 

Art. 47 Iniţial contestaţia se va înainta de către elev sau părinte sub formă verbală 
profesorului de la clasă; dacă elevul/părintele nu este mulţumit de explicaţiile profesorului va 
înainta o cerere scrisă care va fi depusă şi înregistrată la secretariat. 

Art. 48 Directorul va numi o comisie care să reevalueze lucrarea scrisă. Nota acordată de 
comisie va rămâne definitivă şi va fi trecută în catalog cu anularea notei iniţiale care a fost 
contestată. 

Art. 49 Elevii pot fi scutiţi de frecventarea orelor de curs atunci când iau parte la activități 
școlare care solicită o pregătire suplimentară, precum olimpiade, concursuri și competiții 
școlare, astfel:  
• pentru faza pe sector – 3 zile motivate  
• pentru faza municipală – 5 zile motivate 
• pentru faza naţională – 10 zile motivate  
 Art. 50 Consiliul de Administraţie aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şi concursurile şcolare culturale şi sportive organizate la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoţitori. 
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 Art. 51 Elevul, cu acceptul scris al părintelui/tutorelui legal, are dreptul de a fi consiliat în 

cadrul cabinetului de consiliere psihopedagogică conform unui program orar care va fi afişat pe 

uşa cabinetului şi pe site-ul liceului.  
  

16. OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI PENTRU ELEVI 

 Art. 52 Elevii au următoarele obligaţii: 

a. să nu se comporte inadecvat față de profesori și personalul școlii;  
b. să nu părăsească incinta școlii în timpul orelor de curs fǎrǎ aprobarea cadrului didactic cu 
care are cursuri sau a dirigintelui;  
c. să nu arunce deșeuri sau alte obiecte pe fereastră;  
d. sǎ nu intre în cancelarie fǎrǎ acceptul profesorilor;  
e. să nu folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs fără acceptul profesorului de la 

clasă;  
f. să nu realizeze înregistrări audio/video în interiorul şcolii fără acordul conducerii ;  
g. sǎ nu desfǎşoare acţiuni de prozelitism religios şi propagandǎ politicǎ.  
Nerespectarea acestor prevederi atrage scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct în funcţie 

de gravitatea şi consecinţele faptei comise.  
  Art. 53 Elevii care difuzeazǎ materiale cu caracter obscen vor fi sancţionaţi cu mustrare 

scrisǎ şi cu scăderea notei la purtare cu cel puţin 2 puncte pentru fiecare abatere, dar nu cu mai 

mult de 8 puncte cumulate pe semestru. 

  Art. 54 Elevii care introduc sau consumă băuturi alcoolice în incinta şcolii vor fi 

sancţionaţi cu mustrare scrisă şi cu scăderea notei la purtare cu 8 puncte. O sancţiune similară 

primesc şi elevii care introduc persoane străine în instituţie.  
   Art. 55 Elevii care refuză să se legitimeze cadrelor didactice din liceu vor fi sancţionaţi 

cu mustrare scrisă şi vor avea nota scăzută la purtare cu 4 puncte.  
  Art. 56 Elevii care consumă sau distribuie droguri în liceu, dacă sunt în ciclul superior 
mal liceului, 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 mustrare scrisă şi notificarea instituţiilor abilitate.  
  Art. 57 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. 58 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. 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 de poliţie pentru o analiză adecvată a 
situaţiei respective.  
 Art. 59 Elevii care distrug bunurile școlii vor suporta valoarea pagubei, şi vor avea nota 

scǎzutǎ la purtare cu 4 puncte dacǎ distrugerea s-a fǎcut în mod intenţionat.   
 Art. 60 Elevii care postează afişe care aduc atingere imaginii şi libertăţilor individului 

sau recurg la înscrisuri 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 P-X.   
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Art. 61 Elevii nu au voie, în pauze sau în timpul orelor, să se urce pe calorifere,  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 observaţie sau cu scǎderea 

notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.  
 Art. 62 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).  
 Art. 63 Elevii selecționați în echipele sportive ale liceului și care sunt legitimați la diverse 
cluburi sportive au obligația morală de a participa la activitățile sportive înscrise în calendarul 
competițional ONSS și a altor instituții abilitate defășurate de către Liceul Teoretic „Marin 
Preda”. 
 Art. 64 Sancţiunile care se pot aplica elevilor în Liceul Teoretic ,,Marin 
 
Preda” sunt:  

1. Observaţia individuală;   
2. Mustrare scrisă;  
3. Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa socială;   
4. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  
5. Preavizul de exmatriculare;  

6. Exmatricularea;   
 Art. 65 Pentru elevii din ciclul superior al liceului la 60 de absenţe nemotivate, se dispune 

exmatricularea acestora.  
 

Art. 66 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.  
Art. 67 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 diriginte şi 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.  

Art. 77 Pentru un număr mai mare de 9 absenţe nemotivate elevilor li se vor scădea 

media la purtare 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. 

Pentru învăţământul primar calificativul la purtare se va stabili după următoarele 

ecarturi:   
•între 20-39 absenţe nemotivate: se acordă calificativul BINE;  
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•între 40-59 absenţe nemotivate: se acordă calificativul SUFICIENT;   
peste 60 de absenţe nemotivate: se acordă calificativul INSUFICIENT. 

 
 

17. PREMIEREA ELEVILOR 
 Art. 78 Conform ordinului 4742/10.08.2016 art. 13 alineatul 5 elevii primesc premii şi 
diplome pentru rezultate la învăţătură şi pentru alte performanţe după cum urmează: 
 Art. 79 La clasele din învăţământul primar, pentru că nu există medii generale, elevii 
primesc diplome  în funcţie de criteriul pe care îl stabileşte fiecare învăţătoare/ 
institutoare/profesor pentru învăţământul primar. 
 Art. 80 Premiile se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiţia ca media 
generală să fie peste 9.00, dirigintele având libertatea de a acorda menţiuni pentru elevii care au 
obţinut medii generale peste 8,50. 

 

18. FACILITĂŢI PENTRU ELEVII CU CES 

 Art. 81 Elevii cu dizabilităţi şi/sau CES beneficiază conform ordinului nr. 1985/ 

1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 de facilitatori care au ca atribuţii: 

a) monitorizarea şi sprijinirea în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor 

extraşcolare a elevului cu dizabilităţi şi/sau CES ; 

b) facilitarea unor relaţii armonioase în timpul orelor de curs şi în cadrul activităţilor 

extraşcolare între elevul cu dizabilităţi şi/sau CES, colegii si colectivul de profesori de la clasă 

 Art. 82 Şcoală asigură accesul neîngrădit acestor facilitatori la orele de curs sau la alte 

activităţi complementare desfăşurate de către elevi. 

Pentru elevii cu dizabilităţi accesul se face prin intermediul rampelor din curtea interioară. 

 Art. 83 Pentru a facilita accesul la laboratoare scoala face demersuri către administraţia 

Şcolilor în vederea construirii unei balustrade între etajul 1 şi etajul 2 şi pentru relocarea 

laboratoarelor dacă nu se poate asigura construirea unui lift care să faciliteze accesul elevilor cu 

dizabilităţi la cursurile care se desfăşoară în laboratoarele de la etajele unu şi doi. 

Şcoala are prevăzută o toaletă la parter în corpul vechi pentru elevii cu dizabilităţi. 

 

19. PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR 

Art. 84 Elevii pot beneficia de pregătire suplimentară pentru examenele naţionale şi 

pentru a participa la diferite concursuri şcolare. 

Art. 85 Pregatirea suplimentara a elevilor pentru concursuri, examenele nationale este 

voluntară, cadrul didactic neputând fi obligat să efectueze ore suplimentare în acest scop. 

Cadrele didactice ce o vor asigura această pregătire primesc adeverinţă pentru voluntariat. 

Art. 86 La sfârşitul anului şcolar, profesorii care doresc să pregătească elevii pentru 

examenele naţionale din anul şcolar viitor, vor solicita în scris comisiei de orar alocarea unui 

interval orar care sa faciliteze participarea acestor elevi la pregătirea suplimentară în 

continuarea orelor lor de curs, asigurându-li-se continuitatea învăţării. Un grafic al pregătirilor 

suplimentare va fi afişat pe web-site-ul şcolii la începutul fiecărui an şcolar. 

 

20. ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE  
 Art. 87 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 
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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) .  
 
 
 
 
 

21. TRANSFERUL ELEVILOR  
Art. 88 Condiţia pentru acceptarea transferului în Liceul Teoretic ,,Marin Preda” este ca 

media la purtare a solicitantului să fie cel puţin 9, iar media anuală a solicitantului trebuie să fie 

mai mare sau egală cu cea mai mică medie din clasa unde se solicită transferul. 

Art. 89 La clasele unde efectivul de elevi este egal sau mai mare decât cel prevăzut în 

LEN nr.1/2011 cererea de transfer este aprobată numai după ce se primeşte acceptul 

învăţătorului-institutorului/profesorului pentru învăţământul primar de la clasa unde se doreşte 

transferul sau a dirigintelui în cazul transferului la una din clasele V-XII şi dacă este cazul 

acceptul ISMB pentru suplimentarea locurilor la clasă. 

Art. 90 La înscrierea sau transferul elevilor cu părinţi divorţaţi, încredinţaţi ambilor 

părinţi, se va ţine cont de interesul major al elevului, cu respectarea legislaţiei în vigoare (legea 

272-2004) şi de domiciliul elevului.  
  

22. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 
 

 Art. 91 Secretariatul şcolii are un program zilnic cu elevii în intervalul 12-14. 

In acest interval elevii pot solicita diverse adeverinţe, documente oficiale sau pot depune diverse 

documente solicitate de compartimentul respectiv. 

 Art. 92 Pentru diverse solicitări din partea părinţilor, tutorilor, reprezentanţilor legali ai 

elevilor şi pentru alte persoane programul cu publicul este între orele 8 şi 17  în timpul 

cursurilor şi 8-16 pe perioada vacanţelor şcolare.   
 
 

23. BIBLIOTECA ŞCOLII 
 

 Art. 93  Biblioteca este condusă de un bibliotecar. Programul zilnic al bibliotecii este 

aprobat la începutul fiecărui an școlar. Biblioteca funcționează după un regulament propriu, 

aprobat de director. 

 Art. 94 Programul va fi afişat pe uşa de la cabinet şi pe site-ul şcolii. 

Este obligatorie  implicarea dirigintilor si cadrelor didactice in recuperarea volumelor din 

biblioteca, imprumutate elevilor, precum si a manualelor scolare ce sunt distribuite cu regim 

gratuit. 

 Art. 95 Compartimentul secretariat este obligat să nu elibereze fişa de transfer cadrelor 

didactice şi elevilor fară acordul bibliotecii, ţinîndu-se cont de fişa de lichidare, care există în 

toate instituţiile.       
 

  
24. ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL 

Art. 96 Cabinetul medical va avea un program stabilit în funcţie de necesităţile unităţii 

şcolare care va fi afişat pe uşa de la cabinet şi pe site-ul şcolii. 
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Art. 97 Controalele (triajele) cu privire la starea de sănătate şi pentru prevenirea bolilor 

parazitare se vor face neprogramat în funcţie de necesitate la cererea conducerii liceului sau a 

diriginţilor. 

Art. 98 Măsurătorile  pentru bilanţ la clasele I, IV, VIII şi XII se vor realiza anual după 

un program avizat de conducerea şcolii. 

Art. 99 Acordarea primului ajutor, consultaţii şi tratament în urgenţe se vor realiza la 

cabinetul medical, după caz, iar urgenţele majore vor fi trimise către serviciul de urgenţă prin 

apel la 112. De asemenea, părinţii vor fi înştiinţaţi despre manevrele efectuate şi după caz, 

despre măsurile care se impun. 

 

25. SITE-UL LICEULUI 

 Art. 100 Adresa site-ul liceului nostru este: www.marinpreda.ro  

Art. 101 Site-ul conţine informaţii generale cu privire la datele de contact, informaţii despre 

corpul profesoral, informaţii despre repartizarea claselor pe săli de clasă, informaţii despre 

cursurile de perfecţionare pentru cadrele didactice li didactice auxiliare, informaţii despre 

examenele naţionale, informatii legate de programarea ședințelor CA și CP, informaţii despre 

deciziile CA, bugetul școlii, legislație școlară, planificarea orelor de consultaţii ale cadrelor 

didactice, planificarea elevilor la exemenele de corigențe/situații neîncheiate, simulări de 

examene, programarea susținerii tezelor, documente utile/tipizate  pentru elevi/părinți/profesori, 

linkuri către adrese web (minister, inspectorate, universități, facultăți etc.). 

Art. 102 De gestionarea site-ului şcolii se ocupă analistul programator al liceului. 
 

26. CONTRACTUL EDUCAŢIONAL 
 

Art. 103 La începutul fiecărui an şcolar în primele două săptămăni de cursuri, cănd au 

loc şedinţele cu părinţii se va semna un contract educaţional  între părinte/tutore/reprezentant 

legal şi şcoală conform  articolului 186 din ROFUIP. Pentru elevii care se înscriu în clasa a IX-

a, contractul va fi semnat în momentul înscrierii elevului. 

Art. 104 Pentru elevii care se transferă în unitatea noastră acest contract educaţional va fi 

semnat de către părinte/tutore/reprezentant legal în momentul ridicării cererii de tranfer aprobate 

de C.A. 
 

27. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 105 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. 

Art. 106 Acest regulament intra in vigoare incepand cu 01.03.2018. 

Art. 107 Fiecare filă a regulamentului va avea sigiliul şcolii şi va fi semnată de reprezentanţii 

Asociaţiei de părinţi, reprezentanţii sindicali şi directorul şcolii. Un exemplar tipărit, cu numar 

de înregistrare, va fi depus la biblioteca şcolii. Un exemplar în format PDF va fi postat pe site-ul 

liceului. 
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PROCES VERBAL 

Încheiat, azi 01.02.2018, cu ocazia întrunirii comisiei pentru intocmirea Proiectului 

Regulamentului de organizare si functionare a Liceului Teoretic “Marin Preda” si revizuirea 

Regulamentului intern. La şedinţă au participat 

Barbălată Costel  director adjunct, coordonator al acestei comisii 

Raluca Bojoagă – membru în cadrul comisiei 

Ene Mihaela – reprezentant sindical SSIB-Spiru Haret 

Participanţii au discutat aspectele propuse de colegi şi le-au reunit în cadrul unui proiect 

care va fi supus dezbaterii din cadrul consiliului profesoral care se va desfăşura vineri 

02.02.2018. 

La şedinţă a fost invitat şi domnul Ionescu Alexandru Ninel care nu a fost prezent. 

 

Barbălată Costel                                                                              01.02.2018 

Bojoagă Raluca 

Ene Mihaela  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


