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• Prezentul Regulament Intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 

242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 

contractele colective de muncă aplicabile şi este aprobat prin hotărâre a consiliului de administraţie, după 

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

federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. (Cf. Titlul I, 

Capitolul I, Art. 2 din ROFUIP, aprobat prin OME nr. 4183/ 4 iulie 2022) 

 Prezentul Regulament Intern cuprinde norme şi reguli specifice activităţii care se desfăşoară în 

cadrul Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ și este elaborat în conformitate cu: 

• Legea educaţiei naţionale, nr.  1/ 2011, cu modificǎrile ṣi completǎrile ulterioare 

• Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. .4183/04.07.2022; 

• Statutul elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 

10.08.2016; 

• Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

• Ordinul nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în 

unităţile de învăţământ preuniversitar din România; 

• Ordinul nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în 

învăţământul preuniversitar; 

• Hotărârea nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii 

care frecventează învățământul profesional  (M.Of. al României. În vigoare de la 10 ianuarie 2018); 

• OMEN nr. 3125/04.02.2019 de modificare Calendar Bani de liceu, OM 4839/2004, cu modificările și 

completările ulterioare și HG 712/2018 modificare art. 2 HG 1488/2004 criterii acordare „Bani de liceu”- 

referitoare la acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu”; 

• Ordinul M.E. nr. 5379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 893 din 12 

septembrie  2022; 

• Hotărâre nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare; 

• Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

• LEGEA nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - republicată şi actualizată 

2016; 

• Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 

nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare; 

• LEGEA nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

• ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 7 alin. (1.1), art. 56.1 şi ale pct. 6.1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

privind violenţa psihologică – bullying; 

• ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011; 

• ORDIN ME nr. 5154 din 30.08.2021 pentru aplicarea Metodologiei-cadru de organizare ṣi 

funcṭionare a consiliilor de administraṭie din unitǎṭile de învǎṭǎmȃnt preuniversitar, publicat în MO nr. 

887/15.09.2021. 

 

 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20de%20modificare%20Calendar%20Bani%20de%20liceu_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/OM%204839%20_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/OM%204839%20_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20712%20din%202018_0.pdf
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TITLUL I. Dispoziţii generale 

 
Art.  1. Potrivit O.M.E. nr. 4183/ 4.07.2022, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 675/6.VII.2022, art. 1, alin. (2, 3), unitatea de învăţământ se 

organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale propriului regulament de organizare şi funcţionarea unității de 

învățământ şi ale regulamentului intern. În baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, 

ordinii publice şi securităţii emit reglementări specifice privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ liceal şi 

postliceal din domeniul respectiv. 

Art. 2. Potrivit art. 2, alin. (10), al aceluiași document, Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile 

obligatorii prevăzute la art. 242, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea 

reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

Art. 3. 

(1) Potrivit art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Regulamentul Intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de 

dispoziţii: 

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; 

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 

(2) Prevederilor obligatorii, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, li se adaugă prevederile Contractului colectiv de muncă 

unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar. 

Art.4. Respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru întregul personal al Colegiului Tehnic Forestier, pentru 

toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa 

normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

Art. 5. Regulamentul Intern al Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamț oferă cadru organizatoric, potrivit  Legii Educaţiei 

Naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, etc. 

Art. 6. Colegiul Tehnic Forestier se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în 

incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de 

natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi 

convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a elevilor şi a personalului din unitate. 

Art. 7. Colegiul Tehnic Forestier este unitate de învăţământ acreditată și face parte din reţeaua şcolară naţională, care se 

constituie în conformitate cu prevederile legale. 

(1) În sistemul naţional de învăţământ, unitatea de învăţământ acreditată are personalitate juridică, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 8. Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se elaborează de către un colectiv de 

lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi 

reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al 

părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor. Proiectul Regulamentului Intern, precum şi 

modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în Consiliul reprezentativ al părinţilor şi Asociaţiei părinţilor, în 

Consiliul şcolar ale elevilor şi în Consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic. După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul 

unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ. Apoi, se prelucrează elevilor, 

părinţilor şi  întregului personal al unităţii cu proces-verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de 

Consiliul de Administrație. 

Art. 9. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor documentelor care reglementează  

procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză. 

Art. 10.Regulamentul intern va fi multiplicat pentru a putea fi  consultat ori de câte ori este nevoie. Profesorii diriginţi au 

obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. 

Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Intern din anul şcolar anterior. 
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TITLUL II. Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților 
(Cf. art. 242 din Legea 53/ 2003 - Codul muncii, actualizat 2018) 

 

1. Drepturile și obligațiile angajatorului 
Art. 12.  

(1) În sensul Legii nr. 53/2003 -      Codul muncii, prin angajator se înţelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit 

legii, să angajeze forţa de muncă pe baza de contract individual de muncă.  

(2) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității de învățământ;  

b) să angajeze în muncă persoanele numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru 

prestarea acelei munci și să impună persoanelor angajate efectuarea examenelor medicale periodice, prevăzute de lege, 

pentru constatarea stării de sănătate, respectiv testarea psihologică anuală și examenul de medicina muncii (conform art. 27, 

alin (5) din Codul muncii);  

c) să impună persoanelor care manipulează produse alimentare să efectueze periodic analizele medicale specifice pentru a 

putea desfășura această activitate;  

d) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și/sau în condițiile contractului colectiv 

de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de activitate, aplicabil, inclusiv în condițiile contractului;  

e) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;  

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

g) să stabilească obiectivele de performanţă individuale, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;  

h) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv 

de muncă aplicabil și regulamentului intern; 

i) să modifice locul muncii unui salariat prin delegarea (exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, 

a unor lucrări sau sarcini corespunzatoare atribuţiilor de serviciu în afără locului său de muncă) sau detaşarea salariatului 

într-un alt loc de muncă decât cel prevazut în contractul individual de muncă, cu păstrarea funcţiei şi a drepturilor prevăzute 

în contractul individual de muncă;  

j) să respecte legislația referitoare la delegare, în sensul în care, delegarea unui salariat poate fi dispusă pentru o perioadă de 

cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile 

calendaristice, numai cu acordul salariatului; refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru 

sancţionarea disciplinară a acestuia;  

k) să suspende de drept contractul individual de muncă al unui salariat/salariaților în următoarele situaţii: concediu de 

maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă; carantină; exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi 

executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; îndeplinirea unei funcţii de 

conducere salarizate în sindicat; forţă majoră; în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de 

procedură penală; de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru 

exercitarea profesiei; în alte cazuri expres prevăzute de lege; dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, 

autorizaţiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;  

l) să suspende, din inițiativa salariatului, contractul individual de muncă, în următoarele situaţii: concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; concediu pentru 

îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până 

la împlinirea vârstei de 18 ani; concediu paternal; concediu pentru formare profesională; exercitarea unor funcţii elective în 

cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; participarea la grevă; 

m) să suspende contractul individual de muncă în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern;  

n) să suspende din iniţiativa sa, contractul individual de muncă în următoarele situaţii: pe durata cercetării disciplinare 

prealabile, în condiţiile legii și în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 

trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 

(dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi 

principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe 

perioada suspendării contractului); în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de  

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; pe durata detaşării; pe durata suspendării de către 

autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor;  

o) să suspende contractul individual de muncă, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru 

interese personale;  

p) să înceteze de drept contractul individual de muncă existent: la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană 

fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa 

conform legii; la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a 

salariatului sau a angajatorului persoană fizică; la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului 

minim de cotizare pentru pensionare, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a 

angajatorului, decizie care se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare; la data 

comunicării deciziei de pensie, în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru 

limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului 

individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 
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definitivă; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau 

pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; ca urmare a condamnării 

la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; de la data retragerii 

de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la 

data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; la data expirării termenului contractului 

individual de muncă încheiat pe durată determinată;  

r) să dispună concedierea pentru motive care ţin de persoană în cazul în care, prin decizie a organelor competente de 

expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi 

îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional 

locului de muncă în care este încadrat, angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data constatării cauzei concedierii; în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai 

mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală, angajatorul având obligaţia de a emite decizia de concediere 

în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii;  

s) să impună respectarea legislației în vigoare pentru învățământul preuniversitar, a legislației SSM și PSI și, în cazul în care 

autoritățile competente constată, cu prilejul inspecțiilor efectuate în unitatea de învățământ, nerespectarea legislației dintr-un 

anumit domeniu și decid aplicarea unor contravenții angajatorului, angajatorul își rezervă dreptul de a acționa, conform 

legii, împotriva persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii, pentru a asigura recuperarea sumelor plătite ca 

amenzi pentru neregulile constatate, din vina angajaților.  

(3) Angajatorul are următoarele obligații:  

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă cu 

privire la cel puţin următoarele elemente: identitatea părţilor; locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, 

posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul angajatorului; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei 

Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; 

criteriile de evaluare a activitaţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; riscurile specifice postului; 

data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 

contract de muncă temporară, durata acestora; durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de 

acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; salariul de bază, alte elemente constitutive ale 

veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; durata normală a muncii, 

exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale 

salariatului; durata perioadei de probă. 

b) să asigure permanent condițiile corespunzătoare de muncă;  

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

individuale de muncă;  

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității;  

e) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Registrul general de 

evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajarii şi cuprinde 

elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajarii, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării 

ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul 

acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetarii 

contractului individual de muncă;  

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

g) să elibereze, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, un document care să ateste activitatea desfăşurată, durata 

activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate;  

h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;  

i) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele 

datorate de salariați, în condițiile legii;  

j) să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat, cu respectarea componentei minime prevăzute de lege și să elibereze, 

la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;  

k) să respecte timpul de muncă convenit și modalitățile concrete de organizare a acestuia, stabilite prin prezentul regulament 

intern, precum și timpul de odihnă corespunzător;  

l) să respecte prevederile legale imperative și incompatibilitățile stabilite de prevederile legislației în vigoare, în ceea ce 

privește încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă;  

m) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții în domeniul protecției 

muncii;  

n) să asigure materialele igienico-sanitare protective;  

o) să pună la dispoziția salariaților spațiu de lucru cu dotări, mijloace materiale și de lucru necesare asigurării unor condiții 

corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanță cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;  

p) să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport cu cerințele și 

specificul fiecărei activități;  

r) să organizeze activitatea salariaților ținând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fișa postului atribuțiile fiecăruia 

în raport cu studiile, pregătirea profesională și specialitatea acestora, stabilind în mod concret și echitabil volumul de muncă 

al fiecăruia;  
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s) să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date subalternilor, atât în cadrul unității, cât și în afără 

acesteia;  

ş) să ţină evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi să supună controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori 

de câte ori este solicitată;  

t) în prezența semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia aceasta ar putea să nu mai poată 

executa sarcinile de serviciu și care poate determina crearea unei situații periculoase, conducerea compartimentului va 

dispune un consult medical al salariatului respectiv; acest consult medical va avea drept scop, respectând secretul medical, 

precizarea unui diagnostic, pronunțarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar; în așteptarea 

unei soluții definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să mai exercite munca pentru care este încadrată în unitatea de 

învățământ;  

ţ) să informeze salariații privind rezultatul examenului medical anual (testarea psihologică, verificarea stării de sănătate de 

către medicul de medicina muncii) și să dea curs eventualelor recomandări făcute, în urma acestui control medical anual, de 

către psiholog și medicul de medicina muncii, prin solicitarea fiecărui salariat căruia i s-au făcut recomandări, de a pune în 

aplicare recomandările făcute de specialist și a face dovada acestui fapt prin documente specifice;  

u) salariații beneficiază de grupuri sanitare curate și dotate cu material de strictă necesitate, în vederea creării unui confort 

necesar respectării intimității fiecăruia, precum și pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor;  

v) efectuarea curățeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face cu material specific pentru asigurarea dezinfecției;  

z) să informeze salariaţii cu privire la conţinutul regulamentului intern; modul concret de informare a fiecărui salariat cu 

privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin 

conţinutul regulamentului intern; Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.  

(4) Elementele din informarea prevazută la alin. (3), lit.a trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de 

muncă.  

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3), lit. a în timpul executării contractului individual de 

muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei 

modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.  

(6) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate 

interveni un contract de confidenţialitate.  

(7) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toata durata contractului individual de muncă şi după încetarea 

acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite 

în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.  

(8) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.  

Art. 13. Persoanele care asigură conducerea unității de învățământ, în afăra obligațiilor ce le revin în virtutea acestei calități, 

sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate. 

 

2. Drepturile și obligațiile salariaților 
Art. 14.  

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual; dreptul  la egalitate de șanse și tratament;  

d) dreptul la demnitate în muncă;  

e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;  

f) dreptul la acces la formarea profesională;  

g) dreptul la informare și consultare;  

h) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;  

i) dreptul la protecțieîn caz de concediere;  

j) dreptul la negocierecolectivă și individuală;  

k) dreptul de a participa la acțiuni colective;  

l) dreptul de a constituisau de a adera la un sindicat.  

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:  

a) obligația de a îndeplini atribuțiile ce-i revin, conform fişei postului;  

b) obligația de a respecta disciplina muncii;  

c) obligațiaparticipanţilor la raporturile de muncă de a se informa şi a se consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale 

contractelor colective de muncă, pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă;  

d) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în 

contractul individual de muncă;  

e) obligația de fidelitate față de angajator în executarea obligațiilor de serviciu;  

f) obligația de a păstra confidenţialitatea informaţiilor dobândite în contextul activității desfășurate la nivelul unității de 

învățământ;  

g) de a apăra în mod  loial prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori 

fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;  

h) obligația de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vină și în legătură cu munca sa;  

i) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate. 
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TITLUL III.  Reguli privind disciplina muncii în unitate 
(Cf. art. 242 din Legea 53/ 2003 - Codul muncii, actualizat 2018) 

 
1. Timpul de muncă  
Art. 15. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi 

îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de 

muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.  

Art. 16. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore pe zi, de 40 

de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile.  

Art. 17. Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-învățare-evaluare și de evaluare curentă este cea 

prevăzută de art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 18.  

(1) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar și nedidactic este identic cu cel stabilit pentru 

personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii, iar atribuțiile acestor categorii de personal 

sunt prevăzute în fișele posturilor și anexele acestora.  

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar este 8 ore pe zi, 

timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbătă și duminică.  

(3) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, 

cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

(4) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul 

săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa 

acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.  

(5) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul didactic de predare se face conform legislației în 

vigoare și se regăsește în orarul școlii aprobat în Consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare și a 

prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil pentru sectorul învățământ preuniversitar; norma de muncă a acestei 

categorii de personal include pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluare și activități specifice de pregătire a 

activităților didactice, care nu impun în mod obligatoriu prezența la locul de muncă zilnic.  

(6) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul 

angajatorului.  

(7) Cu acordul sau la solicitarea salariaților în cauză angajatorul are posibilitatea să stabilească pentru aceștia programe 

individualizate de muncă, care pot funcționa numai cu respectarea limitelor precizate mai sus, la art. 17, alin (1) și (2) din 

prezentul regulament intern.  

Art. 19.  

(1) Durata timpului de lucru, în cazul salariaților care prestează activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu 

timp parțial este de 4 ore/zi.  

(2) Munca prestată în afără duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilite, este muncă suplimentară, ce se 

efectuează doar cu acordul scris al salariatului, în limita maximă de 48 ore/săptămână.  

(3) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe 

săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu 

depăşească 48 de ore pe săptămână.  

(4) Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul salariatului, prin dispoziție scrisă, doar 

în caz de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor 

unui accident; cazul de forță majoră și lucrările urgente vor fi menționate explicit în dispoziția scrisă.  

(5) Munca suplimentară prestată de către personalul didactic auxiliar și nedidactic se compensează prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.  

(6) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăși 360 de ore anual. 

(7) În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului al căruă 

membru este salariatul.  

Art. 20. 

(1) Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă, salariaţii fiind obligaţi să semneze 

condica de prezenţă zilnic; personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic vor menţiona în condica de prezenţă atât ora sosirii 

în unitate cât şi ora plecării din unitatea de învăţământ.  

(2) În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se regăsească şi în pontaje, 

responsabilitatea intocmirii acestora revenindu-i persoanei care are specificat acest lucru în fişa postului.  

Art. 21. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la pauza de masă cu o durata de 20 de minute, care 

se include în programul de lucru, de la ora 12.30 la ora 12.50.  

Art. 22.  

(1) Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează se face de către angajator.  

(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: zilele de repaus săptămânal; 1 și 2 ianuarie; 24 ianuarie; prima, a 

doua și a treia zi de Paști; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie; 1 decembrie; 

prima și a doua zi de Crăciun; 2 zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de 

către cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.  

Art. 23.  

(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.  
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(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic 

de lucru; salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.  

(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o 

perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.   

(4) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează muncă de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul 

teritorial de muncă.  

(5) Salariaţii de noapte beneficiază: fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru 

zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază; fie de un 

spor pentru muncă prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore 

de noapte din timpul normal de lucru. 

 

2. Concediile  
Art. 24. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.  

Art. 25. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.  

Art. 26. 

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare.  

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a 

contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.  

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

Art. 27. 

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres 

prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.  

(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an 

calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. 

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de 

muncă.  

(5) Efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic se realizează în baza unei programări 

individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului care va depune cerere de concediu la secretariatul unității de 

învățământ.  

(6) Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor și se aprobă în Consiliul de administrație 

al unității de învățământ.  

(7) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel 

încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.  

Art. 28. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia 

situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.  

Art. 29. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul  beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai 

mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute 

în contractul individual de muncă. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.  

Art. 30. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente 

care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. In acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile 

salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de 

acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.  

Art. 31.  

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata 

concediului de odihnă.  

(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de 

muncă aplicabil, astfel:  

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  

b) nașterea unui copil - 5 zile lucrătoare +10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultura (concediu paternal);  

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;  

d) decesul soțului/ soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau a altor persoane aflate în 

întreținere - 5 zile lucrătoare;  

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reședinței - 5 zile lucrătoare;  

f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare;  

g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;  

h) îngrijirea sănătății copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 și 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile 

cu 3 sau mai mulți copii).  

Art. 32.  

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, personalul din învățământ are dreptul la 5 zile libere plătite/ an școlar, pe baza 

de învoire colegială, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat.  

(2) Cererea de învoire colegială se depune la secretariatul colegiului, înainte cu 2 zile de ziua de învoire, cu indicarea 

numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii, cu asumarea suplinirii prin semnătură.  

Art. 33. De aceleași drepturi și în aceleași condiții, conform art.27, beneficiază de cele 5 zile de învoire și personalul 

didactic auxiliar și nedidactic 
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Art. 34. Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu 

poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învățământ.  

Art. 35.  

(1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au dreptul la concediu de odihnă, în funcție de vechimea în muncă, 

astfel:  

a) până la 5 ani vechime - 21 zile lucrătoare;  

b) între 5 ani și 15 ani vechime - 24 zile lucrătoare;  

c) peste 15 ani vechime - 28 zile lucrătoare.  

(2) Acordarea concediului de odihnă se face, pe baza cererilor individuale depuse de către salariați, cu avizul șefului de 

compartiment și a conducerii unității de învățământ și se aprobă în consiliul de administrație, în functie de nevoile unității 

de învățământ.  

(3) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile 

lucrătoare, potrivit contractului colectiv de muncă pentru sectorul de activitate învățământ preuniversitar, durata exactă a 

concediului suplimentar se stabilește în comisia paritară de la nivelul unității de învățământ și se aprobă în cadrul consiliului 

de administrație.  

Art. 36. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an 

calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.  

Art. 37. Cadrele didactice beneficiază de un număr de 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, pe parcursul vacanțelor 

școlare.  

Art. 38. Perioadele de efectuare a concediilor de odihnă se stabilesc și se aprobă de către Consiliul de administrație al 

unității de învățământ, analizându-se cererile individuale depuse de către salariați, în funcție de nevoile unității de 

învățământ, inclusiv cu asigurarea personalului necesar desfășurării în condiții corespunzătoare a examenelor naționale.  

Art. 39  

(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.  

(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale 

pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.  

(4) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea 

activităţii.  

(5) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună 

înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata 

acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.  

(6) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an 

calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de 

promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (5).  

Art. 40. Salariații care urmează, completează, își finalizează studiile, precum și cei care se prezintă la concursul pentru 

ocuparea unui post sau unei funcții în învățământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a 

concursului, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează 

vechimea în învățământ/în muncă.  

Art. 41.  

(1) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea 

Consiliului de administrație al unității de învățământ/ inspectoratului școlar (în cazul personalului didactic de conducere, 

îndrumare și control), cu rezervarea postului/catedrei pe perioada respectivă.  

(2) Concediul poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime.   

(3) Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest drept, poate beneficia de 

concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei declarații pe propria răspundere că nu i s-a mai acordat acest 

concediu de la data angajării până în momentul depunerii cererii. 

 

3. Salarizarea  
Art. 42.  
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.  

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.  

(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.  

(4) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.  

(5) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.  

(6) Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu 

consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.  

(7) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii, ca 

de exemplu:  

a) accesul la întocmirea și consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către persoanele care au în fișa 

postului stabilite în mod direct aceste atribuții și de către conducerea unității de învățământ;  
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b) banii vor fi virați pe card sau ridicați doar individual sau prin împuternicire, pe bază de semnătură aplicată pe statul de 

plată, moment în care aceștia sunt predați salariatului titular al dreptului de încasare/ împuternicitului, alături de dovada 

cuantumului acestuia și a reținerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale etc.  

(8) Răspunderea directă pentru modul de calcul al salariilor aparține persoanelor care răspund în mod direct, prin fișa 

postului, de întocmirea și verificarea statelor de plată, cu acordarea vizei de control financiar preventiv, iar răspunderea 

indirectă o poartă directorul unității de învățământ ca ordonator de credite.  

(9) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator, prin 

compartimentul contabilitate, în aceleași condiții și termene cu actele contabile, conform legii.  

Art. 43.  

(1) Salariul se plătește în data planificată pentru unitatea de învățământ de către instituțiile financiare, respectiv data de 14 a 

lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţii de învățământ.  

(2) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.  

(3) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soţului 

supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de 

persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.  

(4) Plata salariului se dovedește prin orice documente justificative, ce demonstrează efectuarea plății către salariatul 

îndreptățit/persoana împuternicită/persoana stabilită prin lege.  

(5) Obligația întocmirii statelor de plată și a celorlalte documente justificative revine secretarului unității de învățământ, 

respectiv contabilului șef, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin fișa postului. 

(6) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă 

şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.  

(7) Reţinerile din salariul angajatului, cu titlu de obligaţii financiare faţă de instituţiile bancare şi nebancare, precum şi faţă 

de alte persoane se face numai pe baza de documente oficiale ale instituţiilor în cauză sau instituţiilor abilitate.  

(8) Reținerile din salariul angajatului, cu titlu de obligații financiare față de instituțiile bancare și nebancare, precum și față 

de alte persoane se poate face și pe baza unei cereri înaintate de către angajat unității de învățământ în care lucrează, cerere 

care va fi completată, datată și semnată de către solicitant și va fi înregistrată la secretariatul unității de învățământ.  

(9) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:  

a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;  

b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;  

c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;  

d) acoperirea altor datorii.  

(10) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.  

(11) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afără cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.  

(12) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în 

totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile 

respective erau datorate.  

(13) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 

confidenţialităţii.  

(14) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (12), unitatea de învățământ va înmâna lunar, în mod individual, un 

document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite şi modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată.  

(15) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare, precum şi cele 

care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivit legislaţiei în 

vigoare.  

(16) Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare, unităţile administraţiei publice locale şi unităţile de învățământ, în 

condiţiile legii, depun toate diligenţele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care se 

derulează execuţia bugetară pentru unităţile/instituţiile subordonate, potrivit competenţelor legale.  

Art. 44.  

(1) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi:  

a) decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care are 

domiciliul sau reşedinţa în afără localităţii unde se află sediul unităţii/instituţiei;  

b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii;  

c) în caz de deces al unui cadru didactic, cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii de bază ale 

persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale; această sumă se plăteşte de unitatea de învățământ, la care a fost angajat 

salariatul decedat, prin deducere din cota de C.A.S. datorată casei teritoriale de pensii;  

d) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurărilor 

sociale de stat;  

e) tichete de creşă, în condiţiile legii.  

(2) În fila de buget a fiecărei unităţi de învățământ se vor evidenţia sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin 

personalului acesteia. Unităţile de învățământ sunt obligate să calculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite şi 

inspectoratelor şcolare sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, 

potrivit legii.  

(3) Angajatorii care, din vina lor, nu acordă salariaţilor drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi sancţionaţi disciplinar, 

conform legii.  

Art. 45. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă profesională/grad profesional, prin 

examen, conform legii.  

Art. 46.  
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(1) Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze, în condiţiile legii, de următoarele premii:  

a) o diplomă de fidelitate, pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni personalizate, înmânată 

salariaţilor care se pensionează în prezenţa colectivului din unitate/instituţie;  

b) premiile prevăzute de art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Salariul este confidenţial, unitatea/instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 

confidenţialităţii. 

 

 

TITLUL IV. Organizarea muncii 

1. Obligaţiile personalului didactic de predare 

Art. 47. Pentru a asigura disciplina muncii în unitatea de învățământ, personalul are obligația să respecte programul de lucru 

și să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvență, corectitudine și fermitate în rezolvarea tuturor problemelor 

legate de procesul educativ.  

Art. 48.  

(1) Personalul didactic de predare are obligația să întocmească și să prezinte, până la data de 1 octombrie a fiecărui an 

școlar, documentele de proiectare didactică anuală, semestrială și pe unități de învățare la toate disciplinele din încadrarea 

pentru anul școlar în curs, șefului de catedră/ responsabilului de comisie metodică și directorului unității de învățământ, în 

vederea avizării acestora și înregistrării la secretariatul unității de învățământ.  

(2) Pe parcursul anului școlar, autorii documentelor de proiectare didactică pot interveni cu modificări sau completări 

justificate, dacă pe parcursul aplicării acestora constată că sunt necesare modificări/completări, pentru creșterea calității 

activității didactice.  

(3) Personalul didactic de predare are obligația să asigure cuprinderea tuturor conținuturilor programelor școlare în vigoare 

în cadrul planificării materiei la disciplina/disciplinele/modulele de la clasele din încadrare și să parcurgă conform 

planificării și integral materia planificată.  

Art. 49.  

(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se va face în mod ritmic, în conformitate cu legislația în vigoare pentru învățământul 

preuniversitar și cu respectarea prevederilor, referitoare la evaluarea elevilor, din Regulamentul de organizare și funcționare 

a unității de învățământ. 

(2) Notele acordate elevilor vor fi justificate, comunicate acestora, conform prevederilor ROFUIP și celorlalte acte 

normative în vigoare și vor fi consemnate în documentele de înregistrare corespunzătoare (catalog, catalog electronic, carnet 

de note), numai de către cadrul didactic care a efectuat evaluarea elevilor.  

Art. 50. Orice cadru didactic are obligația să cunoască și să studieze cu atenție, pentru a fi în măsură să aplice corect și în 

timp util, prevederile ROFUIP și RI și să le aplice în litera legii.  

Art. 51.Toate aspectele care țin de aspecte deosebite ale frecvenței și rezultatelor elevilor la învățătură vor fi comunicate, 

conform prevederilor legale, părinților în scris, cu confirmare de primire. 

Art. 52.  Să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, 

pentru fiecare categorie; 

Art. 53.  Să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie 

decentă şi un comportament responsabil; 

Art. 54.  Să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială / educaţională specializată, Direcţia de protecţie a 

copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului / copilului, după anunţarea 

conducerii şcolii; 

Art. 55.  Să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii / susţinătorii legali ai acestora; 

Art. 56. Se interzice desfăşurarea de acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială 

a acestuia; 

Art. 57. Se interzice aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/ sau a colegilor; 

Art. 58. Se interzice condiţionarea evaluării sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la 

elevi sau de la părinţii / susţinătorii legali ai acestora. Astfel de practici dovedite se sancţionează cu excluderea din învăţământ; 

Art. 59. Să respecte programul de lucru – orarul; 

Art. 60. Să îndeplinească întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin în mod normal sau pe care le primesc în mod 

special; 

Art. 61. Să folosească maşinile, utilajele şi instalaţiile la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică; 

Art. 62. Să respecte normele de protecţia muncii şi de P.S.I. şi orice norme  a căror nerespectare ar putea primejdui clădirile, 

instalaţiile unităţii ori viaţa sau integritatea corporală sau sănătatea unor persoane; 

Art. 63. Să înştiinţeze şeful de compartiment şi / sau conducerea şcolii de abaterile şi neregulile constatate; 

Art. 64. Să nu lase nesupravegheate, în timpul programului de muncă, maşinile şi instalaţiile în funcţiune; 

Art. 65. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea Conducerii Colegiului Tehnic Forestier, Piatra Neamţ; 

Art. 66. Să semneze condica de prezenţă; 

Art. 67. Să păstreze bunurile şcolii şi să le exploateze eficient; 

Art. 68. În cererea de învoire, să propună conducerii şcolii un înlocuitor de aceeaşi specialitate, sau de specialitate înrudită;    

Art. 69. Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului; 

Art. 70. Se interzice fumatul în incinta unităţii şcolare şi în faţa elevilor; 

Art. 71. În termenul stabilit de conducerea şcolii, cadrele didactice vor prezenta planificările anuale şi semestriale la toate 

disciplinele cuprinse în încadrare; 
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Art. 72. Să asigure parcurgerea ritmică a materiei şi activităţilor prevăzute de manuale şi programe, cu respectarea numărului 

de ore înscris în planul de învăţământ pentru disciplina predată; 

Art. 73. Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-didactică din dotare (aparate şi 

dispozitive, aparatura audio-video, tehnică de calcul, conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărți etc.), laboratoarele, 

cabinetele existente; 

Art. 74. Să evalueze ritmic cunoştinţele elevilor şi să realizeze instrumente şi tehnici noi de evaluare; 

Art. 75. Notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se argumentează şi se trec în documentele de înregistrare 

corespunzătoare numai de profesorul care a efectuat evaluarea. 

Art. 76. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a încheia 

situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros cataloagele claselor repartizate, facându-se răspunzători pentru 

greşelile comise; 

Art. 77. Să participe la şedintele Consiliului clasei, Comisiei metodice, Comisiei diriginţilor, Consiliului Profesoral şi ale 

Consiliului de Administraţie, după caz; 

Art. 78. Să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor; 

Art. 79. Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte motive; 

Art. 80. Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor şcolare, profesorii diriginţi, toate cadrele didactice şi 

secretarii au obligaţia să folosească numai documente originale (copii xeroxate) şi să procedeze ori de câte ori este nevoie la 

actualizarea datelor în rubricile special repartizate, cu înscrisuri complete şi nu prescurtate. 

Art. 81. Să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit; 

Art. 82. Să aibă o ţinuta vestimentară decentă şi să utilizeze un limbaj adecvat în relaţiile cu elevii, părinţii şi personalul 

nedidactic; 

Art. 83. Se interzice modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, fără aprobarea conducerii şcolii. 

Art. 84.  Cadrele didactice au obligaţia să însoţească permanent elevii în toate activităţile de grup, organizate cu aprobarea 

conducerii şcolii: excursii, vizionări de spectacole, drumeţii, acţiuni cultural-artistice sau sportive, concursuri etc.; 

Art. 85. Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice altă neregulă, sau pentru a 

rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată. 

Art. 86. Se interzice cu desăvârşire prezența cadrelor didactice (şi a celuilalt personal angajat) între elevi sau în incinta unităţii 

sub influenţa băuturilor alcoolice respectiv în stare de ebrietate, indiferent de activitatea desfăşurată. 

Art. 87. Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice fel de aspecte 

legate de manifestări necorespunzatoare ale unor elevi, manifestări ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament; 

Art. 88. Toate cadrele didactice şi personalul tehnico-administrativ au obligaţia ca în prima zi a anului şcolar să prezinte la 

Cabinetul de Securitate şi  Sănătate în Muncă dosarul medical (completat de medicul de familie şi medicul de la Medicina 

Muncii); 

Art. 89. Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore, la activităţile în care sunt antrenaţi elevi sau alte 

cadre didactice, dacă nu este folosit în scop didactic; Se interzice părăsirea clasei de către profesor sau scurtarea orelor 

prevăzute în orar (mai ales prima şi ultima oră din program); 

Art. 90 La Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț va funcționa comisia cu caracter permanent pentru mentorat didactic și 

formare în cariera didactică. Atribuţiile acestei  comisiei sunt următoarele:  

a) asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul formării în 

cariera didactică;  

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;  

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic şi validează, după evaluare, 

îndeplinirea condiţiei de formare prin acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin 

recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe 

pentru dezvoltare profesională continuă şi pentru evoluţia în cariera didactică;  

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi a 

progresului şcolar al elevilor;  

e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, 

schimburi de experienţă etc.;  

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice;  

g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online;  

h) realizează graficul activităţilor de practică pedagogică şi monitorizează activitatea profesorilor mentori, în cazul în care 

unitatea de învăţământ este şcoală de aplicaţie;  

i) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea 

susţinerii examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar;  

j) realizează rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă şi evoluţia în cariera didactică a personalului 

didactic încadrat în unitatea de învăţământ;  

k) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ.  
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2. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

Art. 91. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoareşi a contractelor colective de muncă aplicabile.  

 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluarea aduse 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.  

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

Art. 92. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei  

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

Art. 93 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3.Profesorul diriginte 
Art. 94 

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.  

Art. 95 

(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie.  

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, astfel încât clasa 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. 96 

(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează 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 profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de profesorul 

diriginte astfel:  

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;  

b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi orientare. În această situaţie, 

dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfăşura activităţile de support educaţional, 

consiliere şi orientare profesională, care va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea 

orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează 

în condica de prezenţă.  

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de support 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) 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. 97 

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu 

aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare formaţiune de studiu se 

comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de 

învăţământ.  

(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în 

prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.  

Art. 98. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

1. organizează  şicoordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii 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 şi în afara acesteia, inclusive activităţile realizate prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;  

2. monitorizează:  

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  
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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 specific activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul 

instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consigliere 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, 

inclusive în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi;  

d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii 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 sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ;  

b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi exameneşi cu privire la alte 

documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;  

c) părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; 

informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; 

numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;  

e) părinţii sau reprezentanţii 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. 99. Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui, prenume, număr matricol);  

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ;  

c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu 

reglementările prezentului regulament;  

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către consiliul clasei, precum şi 

propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;  

e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul regulament şi statutul 

elevului;  

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;  

g) realizează ierarhizare aelevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;  

h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

i) completează documentele specific colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;  

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

 

Desfăşurarea activităților specifice funcției de diriginte 
Art. 99. 

(1) Activitățile de suport educațional, consiliere şi orientare profesională pentru  elevii clasei pe care o coordonează, sunt 

desfăşurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, astfel: 

a)  în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul–cadru; 

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi consiliere. În această 

situație, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziție elevilor, pentru 

desfăşurarea activităților de suport educațional, consiliere şi  orientare profesională,  într-un spațiu prestabilit şi destinat 

acestei activități. Intervalul orar este anunțat elevilor, părinților şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate 

acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în  condica 

de prezență a cadrelor didactice. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se avizează de către directorul 

adjunct sau directorul unității de învățământ. 

(3) Planificarea activităților extraşcolare va conține minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în 

condica de prezență a cadrelor didactice. 

(4) Planificarea activităților dirigintelui va conține o oră pe săptămână în care dirigintele  va  fi la dispoziția părinților, 

pentru desfăşurarea activităților de suport educațional şi consiliere pentru părinți, iar ora respectivă se consemnează în 

condica de prezență a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activități va fi aprobat de directorul 

unității de învățământ şi va fi anunțat părinților, elevilor şi cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedințele 
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semestriale/ocazionale cu părinții, precum şi întâlnirile individuale ale dirigintelui cu părinții. La aceste întâlniri, la 

solicitarea părintelui şi/sau a dirigintelui, poate participa şi elevul. 

 

4. Organizarea programului şcolar şi accesul în unitatea de învăţământ 

Art. 100. 

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

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de evaluări, examene şi 

concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei. La Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț, structura 

anului școlar 2022-2023 este următoarea: 

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 

36 de săptămâni = circa 175 de zile de școală 

• „Săptămâna Verde” = 27-31 martie S 26 = MIV 

• „Școala Altfel” = 8-12 mai = S 31 = M V 

MODULUL  I = 7 SĂPTĂMÂNI 

5 septembrie – 21 octombrie  

Liber – 5 octombrie (miercuri)  

VACANȚĂ DE TOAMNĂ = 22-30 octombrie 2022 

MODULUI II = 8 SĂPTĂMÂNI 

31 octombrie – 22 decembrie  

Liber – 30 noiembrie (miercuri), 1 decembrie  (joi)  

VACANȚA DE IARNĂ = 23 decembrie – 8 ianuarie 2023  

MODULUL III = 6 SĂPTĂMÂNI  

9 ianuarie – 17 FEBRUARIE  

Liber -24 ianuarie (marți)  

MODULUL IV = 5 SAPTĂMÂNI  

27 FEBRUARIE - 6 aprilie   

Săpt. 26 = ȘCOALA VERDE=27-31 martie  

Liber – 14 martie  

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ  = 7 aprilie – 18 aprilie  

MODULUL V  = 9 SĂPTĂMÂNI 

19 aprilie – 23 iunie  

Săpt. 31 = ȘCOALA ALTFEL=8-12 mai  

Liber – 1 mai (luni), 1 iunie (joi)  

VACANȚA DE VARĂ = 17 iunie – 4 septembrie 

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare faţă în faţă pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.  

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

a)la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant, în cazul în care elevul 

suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, 

diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament imunosupresiv, 

alte afecţiuni cronice, afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecţiuni oncologice în 

tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare. În  

această situaţie activitatea didactică se va desfăşura în sistem hibrid;  

b)la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de 

învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar 

general, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei;  

c)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la cererea inspectorului şcolar general, 

cu aprobarea ministerului;  

d)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei, ca urmare a hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă, respectiv Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz.  

(5)Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se realizează cu avizul, motivat în 

scris, al consiliului de administraţie.  

(6)Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative 

stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  

(7)În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice în vederea continuării 

procesului educaţional.  

(8)Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor în unităţile de 

învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

(9)În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei elaborează şi aprobă, 

prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului.  
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(5)Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivel individual, conform alin. (4) lit. a), se realizează cu avizul, motivat în 

scris, al consiliului de administraţie.  

(6)Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative 

stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  

(7)În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice în vederea continuării 

procesului educaţional.  

(8)Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

(9)În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei elaborează şi aprobă, 

prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului.  

Art. 101 

(1) În unitatea noastră de învăţământ, cursurile se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă. 

(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă se va organiza în program de zi şi seral.  

(3)Deoarece unitatea de învăţământ funcţionează în două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ.  

(4) Pentru clasele din învăţământul, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauză de 10 minute după fiecare oră.  

(4) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata 

orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 

Art. 101.  

• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi 

interzis, în afara cazurilor speciale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/ Însoțitorii 

copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor în 

vigoare.  

• pentru facilitarea comunicării, accesul părinților/reprezentanților legali în spațiile administrative (direcțiune, secretariat, 

contabilitate, hol principal etc.) este permis în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10.00-13.00. 

(1) Pentru activitățile online, toți elevii și profesorii vor utiliza platforma Google Workspace 

(2) Avȃnd personalitate juridică, Colegiul Tehnic Forestier are obligativitatea să aibă „domeniu web” (cf. Art. 6, Alin. 2, f) 

din ROFUIP 2022) 

Art. 102.  Accesul elevilor în clădirea şcolii se face pe baza carnetului de elev şi sub supravegherea profesorului de 

serviciu. 

Art. 103.  Accesul părinţilor este permis doar ȋn situaţii justificate, în baza verificării identităţii acestora. Părinţii  vor primi 

legitimaţie de vizitator. 

Art. 104.  Profesorul de serviciu sau personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine 

unităţii de învăţământ, care intră în perimetrul şcolii. 

Art. 105.  În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri ce au caracter comemorativ, educativ, cultural, 

sportiv, etc. prevăzute a se desfăşura  în incinta unităţii şcolare, conducerea unităţii va asigura întocmirea  şi transmiterea la 

punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va 

permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate. Aceste ȋntȃlniri pot fi organizate și online. 

Art. 106. În cazul ȋnvăţămȃntului online, ora de curs este de 40 de minute, cu o pauză de 20 minute după fiecare oră; 

clasele de după-amiază vor ȋncepe programul  la 14.00 (ȘCOALA POSTLICEALĂ) și la 15.00 (clasele de seral). 

 

5.  Serviciul pe şcoală 

Art. 107.   Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice se desfăşoară doar  în intervalul 7,40 – 14,20. 

Art. 108. Serviciul pe şcoală este asigurat zilnic, cinci zile lucrătoare pe săptămână, de către un profesor de serviciu, în zilele 

în care acesta are mai puține ore de curs. 

Profesorul de serviciu are următoarele obligaţii: 

Art. 109.  Să verifice dacă accesul în şcoală al elevilor s-a realizat pe baza carnetului de elev. 

Art. 110.  La sfârşitul programului, să consemneze, în Registrul de Procese – verbale al profesorilor de serviciu, observaţiile, 

neregulile sesizate în timpul programului, evidenţa de predare – primire a cataloagelor şcolare. 

Art. 111.  Să asigure securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă. 

Art. 112.  Să asigure securitatea elevilor în pauze şi buna funcţionare a activităţilor şcolare. 

Art. 113. Să controleze comportamentul elevilor pe parcursul pauzelor şi al orelor de curs, aplicând sancţiunile prevăzute de 

RI şi urmărind îndeplinirea acestora. 

Art. 114.  Să dea relaţii persoanelor străine/părinţi veniţi în liceu, în absenţa diriginţilor. 

Art. 115.Să ajute conducerea şcolii în soluţionarea optimă a suplinirii cadrelor didactice absente în ziua respectivă. 

Art. 116.  Verifică prezenţa la cursuri a elevilor (prin sondaj). 

Art. 117.  Să respecte planificarea întocmită de responsabilul cu orarul şi să nu facă schimbări în program. 
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6. Consiliul clasei 
 

Art. 118.  

(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul liceal, profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului 

didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor 

din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele,  şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret 

de către elevii clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învăţământului  liceal, profesional şi postliceal. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea profesorului 

diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului 

clasei se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă. 

Art. 119. Consiliulclasei 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. 120. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentruelevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu 

rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele 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; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 

dintre părinţii elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru 

elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 121. 

(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate p lus 

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. 122.  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. 

 

 

TITLUL  V. Elevii 

 
(Cf. Ordinului MEC nr. 4183/ 4.07.2022 privind Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice 

nr. 4742/ 10.08.2016) 

 
1. Dobândirea si exercitarea calităţii de elev 

 

Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor 

elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin 

consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor 

asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

societăţii civile. 

 

Art. 123.  Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii. 

Art. 124. Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, respectiv în anul I din 

învăţământul postliceal, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic dual, se face în conformitate cu metodologiile aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 125.  Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa 

respectivă. 
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Art. 126.  

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei 

unităţi de învăţământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la 

care este înscris elevul. 

Art. 127. 

(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 profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 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 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi 

motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ.  

(6) Profesorul diriginte păstrează la sediul unităţii de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar, actele pe baza cărora se face 

motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.  

(8)În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului 

elevului.  

Art. 128. Directorul unităţii de învăţământ 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. 129. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar la acelaşi 

nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

Art. 130. 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. Activitatea educativă extraşcolară 

 

Art. 131. Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca 

modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, 

frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

Art. 132.   

(1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie 

în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii 

educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 133.  

(1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, 

aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru 

sănătate şi de voluntariat. 

(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 atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către profesorul 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 şi a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor 

sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care 

necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei. 

(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

Art. 134.  Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se derulează conform prevederilor prezentului 

regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat în 

scris, la începutul anului şcolar. 

Art. 135. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării 

instituţionale a unităţii de învăţământ. 

 

3. Evaluarea  elevilor 
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3.1. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 136. 

Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, orientarea şi optimizarea 

acesteia.  

Art. 137. 

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu 

sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi 

cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.  

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele 

învăţării, conform prevederilor legale.  

Art. 138. 

(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.  

Art. 139. 

 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor 

primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:  

a) evaluări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente şi activităţi practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  

f) probe practice;  

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei/ 

inspectoratele şcolare.  

(2) În învăţământul secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/ modul, cu excepţia celor preponderent 

practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an şcolar.  

Art. 140. 

Testele de evaluare şi subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de 

programele şcolare, parte a curriculumului naţional.  

Art. 141. 

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.  

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Nota/data" sau în catalogul electronic, 

în cazul unităţilor-pilot în care se utilizează acesta, cu obligativitatea tipăririi, înregistrării şi arhivării acestuia la sfârşitul 

anului şcolar prin compartimentul secretariat.  

(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/ concursurilor organizate la 

nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului  regulament, se acordă nota 1.  

(4) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an şcolar de cel puţin un plan individualizat de învăţare, elaborat în urma 

evaluărilor susţinute şi după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea 

cunoştinţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni de învăţare remedială şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţe 

superioare.  

Art. 142. 

(1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul 

didactic care le acordă.  

(2) Numărul de note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de 

numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de 

calificative/note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat  săptămânal disciplinei în planul-

cadru de învăţământ. 

 (3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate 

fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. 

Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.  
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(4)Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut la alin. (2), 

ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar.  

Art. 143.  

(1) La sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.  

(2) La sfârşitul anului şcolar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin  

care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea 

de învăţământ.  

(3) La sfârşitul anului şcolar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra  

situaţiei şcolare a fiecărui elev.  

Art. 144. 

(1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată 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.  

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roşie.  

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. 

Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor alin. (1). 

Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia.  

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate 

disciplinele/modulele şi de la purtare.  

Art. 145. 

(1) În învăţământul secundar inferior, secundar superior şi postliceal, mediile 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. 146. 

 (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 

note şi nu li se încheie media la această disciplină 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 anul şcolar", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical 

va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiţi medical 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 care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.  

Art. 147.  

Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art. 148. 

(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media 

anuală 5, iar la purtare, media anuală 6.  

Art. 149. 

 Sunt declaraţi amânaţi elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/ 

module din următoarele motive:  

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an şcolar la disciplinele/ 

modulele respective şi nu au numărul minim de  note prevăzut de prezentul regulament;  

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada 

participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi 

pregătire specializată;  

 

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

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

e) nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile anuale la 

disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic din alte motive decât cele de mai sus, 

neimputabile personalului didactic de predare.  
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Art. 150. 

Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de 

administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de 

încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.  

Art. 151. 

 (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care medii anuale sub 5 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.  

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:  

a)elevii care obţin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor 

nepromovate;  

b) elevii care obţin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii 

amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două module.  

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de 

Ministerul Educaţiei.  

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de examene de corigenţă, în 

ultima săptămână de cursuri a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi 

media anuală a modulului. 

 Art. 152. 

(1) Sunt declaraţi repetenţi:  

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la 

sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat examenele de corigenţă în sesiunea specială, 

organizată în conformitate cu art. 151 alin. (4);  

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6;  

c)elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau, după caz, la sesiunea specială prevăzută la art. 

151 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele 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/un modul;  

e) elevii exmatriculaţi din învăţământul postliceal, 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".  

 

 Art. 153. 

(1) Elevii declaraţi repetenţi se înscriu, la cerere, în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de 

învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la o altă unitate 

de învăţământ.  

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an 

de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.  

(3) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, 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 sau din învăţământul postliceal 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. 154. 

(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 decizie a directorului şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au 

făcut examinarea anterioară.  

Art. 155. 

(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform 

programei şcolare.  
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(2) 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. 

(3) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul 

diferenţiat al specializării/calificării profesionale 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. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul 

diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru  media anuală a elevului pentru fiecare an de 

studiu încheiat.  

(4) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.  

(5) În cazul elevilor transferaţi în timpul anului şcolar, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă.  

(6) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea profilului/ specializării/ 

calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare disciplinele/ modulele respective, se 

vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.  

Art. 156. 

(1) Frecventarea învăţământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18 ani. Persoanele care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua 

studiile, la cerere, şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.  

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit 

învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în 

care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în 

programul "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

Art. 157. 

(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, 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 inspectoratele şcolare judeţene, 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 sau reprezentanţii 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) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de 

către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului 

întocmit de 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 şi 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 sau reprezentanţii 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) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii 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).  

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare judeţene, 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.  

(9) 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 inspectoratele şcolare judeţene, 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 parcurşi ori promovaţi.  

(10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel 

puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel 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. 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. (9). Modul de desfăşurare 
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şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează 

să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită 

continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, 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.  

(11) 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 alin. 

(9) 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 sau reprezentantul 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.  

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de  iniţiere în limba română se fac 

conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o 

formă de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, 

în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor 

legali. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română 

şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după 

parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (9)-(11). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie 

internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.  

(13) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din 

România.  

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister 

privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.  

(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea României la Convenţia 

privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul 

şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe 

baza cererii avizate de către Ministerul Educaţiei, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, 

notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare.  

Art. 158. 

(1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care urmează să continue studiile 

în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea 

scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de învăţământ românesc 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.  

Art. 159. 

(1) Consiliul profesoral din unitatea de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a 

cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi (în cazul elevilor din învăţământul postliceal), precum şi numele elevilor cu note 

la purtare mai mici de 7. 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau reprezentanţilor legali sau, 

după caz, elevilor majori de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor.  

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau 

reprezentantului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/reprezentantului 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.  

 

Art. 160.   

(1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ 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; 
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(2) Organizarea, în unităţile de învăţământ, a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau profesional, inclusiv 

învăţământ profesional şi tehnic dual se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 161.  Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

Art. 162. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă 

reexaminare. 

Art. 163.  

(1) Pentru desfăşurarea examenelor 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/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării profesionale, este 

necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de 

directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii comisiei pentru curriculum. 

(3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa 

comisiilor şidatele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câtedouă cadre 

didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după caz, specialităţi 

înrudite/din aceeaşi arie curriculară. 

(6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul 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, dupăcaz, 

de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

Art. 164. 

(1) Proba scrisă a examenelor are o durată 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. 

Art. 165.   

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00. 

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel 

puţin 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 media obţinută constituie media anuală a elevului la 

disciplina respectivă. 
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Art. 166.  

(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. 167.  

(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. 

164 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 notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic 

examinator, precum şi media obţinută de elev la examen. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către 

preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene: 

cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat 

după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute 

la art. 164 alin. (2). 

(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, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului 

profesoral.  

Art. 168. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, profesorul diriginte 

consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

 

5. Transferul  elevilor 
 

Art. 169. Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, 

de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la 

alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ la care se face transferul. 

Art. 170.  Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se 

solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a 

cererii.  
Art. 171.   
(1) În învăţământul profesional, liceal şi postliceal precum şi în învăţământul profesional şi tehnic dual, elevii se pot 

transfera de la o grupă/ formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la 

alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/ formaţiunea de studiu. 

(2) În învăţământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în  

aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta nu se poate efectua decât cu avizul operatorului 

economic.  

(3) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formaţiunea de 

studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 172.   

(1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual,  aprobarea transferurilor la care se 

schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de 

diferenţă. 

(2) Disciplinele/Modulele 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 de învăţământ şi la 

propunerea membrilor comisiei pentru curriculum. 

Art. 173. Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal 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 în timpul anului şcolar, în vacanţele şcolare, dacă 

media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în 

situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a 

documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 175 alin. (4), în limita efectivelor maxime 

la clasă, stabilite de lege;  

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a, a XII/XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din 

ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;  
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c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar 

numai dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită 

transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a 

documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 175 alin. (4), în limita efectivelor maxime 

la clasă, stabilite de lege;  

d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile 

de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;  

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza 

criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;  

f) 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 care au 

finalizat clasa a X-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 şi după promovarea examenelor de diferenţă;  

g) 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, pe parcursul vacanţelor şcolare, după susţinerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferenţă.  

(2) Prevederile alin. (1) lit. c)-f) se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi tehnic dual.  

 

Art. 174. - Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal 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; 

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în limita efectivelor 

maxime de elevi la clasă; 

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu 

frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de 

diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în învăţământul care nu are caracteristicile 

acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de 

elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din 

învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.  

Art. 175.  

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada  

vacanţelor școlare 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în vacanţele școlare; în aceleaşi perioade se 

efectuează şi transferul la/ de la învăţământul profesional şi tehnic dual şi de la / la  învăţământul dual la învăţământul liceal 

tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot aproba în mod excepţional  în cazurile precizate la  alin. 4.  

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, de 

regulă,  în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unității de învăţământ la care se 

solicită transferul. 

(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; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică; 

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; 

f) în alte situaţii excepţionale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar. 

Art. 176. Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau 

reprezentantului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ. 

Art. 177.  

(1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în 

condiţiile prezentului regulament. 

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi 

în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

Art. 178.   

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare 

dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. 
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(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare 

şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau reprezentanților legali. 

Art. 179. După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului 

în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de 

învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la 

primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate 

de audient. 

Art. 180. Elevii nu se pot transfera la o clasă paralelă decât în situații bine justificate și numai cu aprobarea 

consiliului de administrație. 

Art. 181. Elevii nu se pot transfera la o altă școală, dacă plecarea acestora determină desființarea clasei. 

Art. 182. Elevii cu deficiențe, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi şi obligații ca şi ceilalți elevi. 

 

6. Criterii generale  de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat (conform Ordinului M.E. 

nr. 5379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitarPublicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 893 din 12 septembrie 2022) 

 
Capitolul I. Dispoziții generale 

Articolul 183. 

(1) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel liceal și profesional, beneficiază 

lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse. 

Articolul 184. 

Acordarea burselor menționate la art. 183 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la 

învățătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate 

socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a prevenirii abandonului școlar. 

Articolul 185. 

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii  examenului 

național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se 

acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 20????. 

Articolul 186. 

Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin 

bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul 

minim garantat prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 

studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar  

respectiv, din bugetele proprii ale acestora. 

Articolul 187. 

(1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie” desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună 

și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. 

(2) Este asimilată termenului „familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. 

(3) În sensul definiției prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai 

fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. 

(4) Este/Sunt asimilată/asimilate termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe 

perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care locuiește împreună cu copiii aflați în 

întreținerea sa. 

 

Capitolul II. Criterii generale de acordare a burselor 

Articolul 188. 

Bursele de performanță se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, în funcție 

de rezultatele la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației sau la competițiile sportive 

internaționale la care participă loturile naționale ale României. 

Articolul 189. 

(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare: 

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației; 

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României. 

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de 

performanță menționate la alin. (1) lit. a) –c) este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. 

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-

au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și 

profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 
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(4) Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior. 

Articolul 190. 

Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 189 alin. (1) lit. a)-d), 

atestate prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe documentul doveditor pentru 

componența lotului de pregătire sau de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate  

de depunerea unei cereri în acest sens. 

Articolul 191. 

Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a IX-a - a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură. 

Articolul 192. 

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare: 

a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar 

anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a; 

b) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de 

absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor 

școlare naționale organizate de Ministerul Educației; 

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv 

sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației. 

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit 

menționate la alin. (1) lit. c) și d), este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. 

(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au 

obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și 

profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. 

(4) Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior. 

Articolul 193. 

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 192 alin. (1) lit. a)-d), atestate 

prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe 

diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens. 

Articolul 194. 

Bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a - a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură. 

Articolul 194. 

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 

3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care se încadrează în cel puțin unul dintre 

cazurile următoare: 

a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar 

anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a; 

b) au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de 

absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de 

absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a. 

(2) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori 

depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. 

Articolul 195. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, la cerere, 

în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

Articolul 196. 

(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, 

inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una 

dintre următoarele situații: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni 

anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe 

economie în vigoare la data depunerii cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea 

autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt 

părinte - pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați 

de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, 

acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor 

organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor 

cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, 

astfel: 

• boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; 
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• boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; 

• boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; 

• boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; 

• boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; 

• boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; 

• boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; 

• boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză; 

• boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; 

• boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; 

• boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); 

• boli genetice; 

• transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; 

• orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel 

puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în 

vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare; 

d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au 

posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată 

de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale 

administrative. 

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) 

și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de 

handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. 

Articolul 197. 

(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b)-c) poate fi 

revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care 

fac dovada încadrării în condițiile prevăzute. 

(2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna 

respectivă. 

Articolul 198. 

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori 

depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. 

Articolul 199. 

(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe 

economie. 

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare prevăzute la art. 198. 

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 

 

Capitolul III. Dispoziții finale 

Articolul 200. 

(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze 

pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă mai mare. 

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă 

beneficiază și de o măsură de protecție socială. 

(4) Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu” sau „Euro 200” pot obține bursă de 

studiu/merit/performanță/ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin. 

Articolul 201. 

(1) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 196. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanței de vară: 

a) elevii care nu au promovat anul școlar; 

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe 

nemotivate/an; 

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o 

unitate de învățământ preuniversitar de stat; 

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale. 

Articolul 202. 

Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau  a 

familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate și nici accesul la burse din alte 

surse sau oricare alte criterii discriminatorii. 

Articolul 203. 
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(1) Elevii care beneficiază de bursele prevăzute la art. 1, transferați de la o unitate de învățământ la alta în timpul anului 

școlar, vor fi eliminați de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ de proveniență și vor fi adăugați pe lista 

beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ unde s-au transferat, în maximum o lună de la transfer. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii ce primesc bursă conform art. 183 alin. (1) lit. d) își pierd dreptul la bursă 

dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile specifice. 

Articolul 204. 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate 

de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. 

 

7. Modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 

învățământul profesional (cf. Hotărârii nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învățământul profesional  - M. Of. al României - în vigoare de la 10 ianuarie 2018) 
 
Art. 205.  Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv 

învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, se realizează 

prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională". 

 

Art. 206. (1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un 

sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(2) De bursă profesională beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, 

respectiv ai cetăţenilor Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/ 

rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional. 

Art. 207.   

(1) Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. 

(2) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional nu beneficiază de bursa profesională 

pentru anul de studiu din învăţământul profesional pe care îl repetă. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale. 

(4) Elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, 

beneficiază de bursă profesională. 

Art. 208.  (1) Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care 

exercită autoritatea părintească pentru elevul minor. 

(2) Cererea de acordare a bursei profesionale se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15 – 25 septembrie, la 

unitatea de învăţământ la care elevul este înscris. 

(3) În situaţia înmatriculării după începerea anului şcolar, cererea se înregistrează în maximum 5 zile de la înmatriculare, iar 

dreptul de a beneficia de bursa profesională se aplică începând cu luna următoare datei la care elevul a fost înmatriculat. 

Art.  209.  

(1) Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar prevăzut în 

Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor 

în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu", cu modificările ulterioare. 

(2) Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau 

burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de 

merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp 

mai îndelungată. 

(4) Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională" nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă 

socială. 

(5) Elevii din învăţământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau parţial din bugetul 

Ministerului Educaţiei ṣi Cercetǎrii, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională. 

Art. 210.  

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional se constituie o Comisie de 

monitorizare a acordării bursei profesionale, formată din 3 - 5 membri, prin decizie emisă de directorul unităţii de 

învăţământ. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ la propunerea consiliului profesoral, înainte de începerea anului şcolar. 

(2) Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale are următoarele atribuţii: 

a) afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională" din 

prezenta hotărâre; 

b) primirea cererilor pentru acordarea bursei profesionale; 

c) calcularea sumei estimate pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, 

pentru numărul de elevi înscrişi la începutul anului şcolar; 

d) întocmirea referatului de necesitate privind plata bursei profesionale pentru sumele lunare, centralizate pe an şcolar; 
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e) transmiterea spre aprobare Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ a listei nominale cu beneficiarii 

Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională" şi a referatului de necesitate privind plata burselor 

profesionale; 

f) afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii bursei profesionale; 

g) monitorizarea lunară a: prezenţei elevilor care beneficiază de bursa profesională; sumelor plătite elevilor care beneficiază 

de bursa profesională; motivelor retragerii sau încetării acordării bursei profesionale;  

h) monitorizarea anuală a impactului social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională" asupra 

elevilor din unitatea de învăţământ, pe baza analizei datelor frecvenţei elevilor, a abaterilor disciplinare grave ale elevilor, 

care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7; 

i) monitorizarea anuală a impactului indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională". 

(3) Unitatea de învăţământ transmite către inspectoratul şcolar judeţean următoarele: 

a) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, lista nominală cu potenţialii beneficiari ai bursei profesionale din anul şcolar 

curent; 

b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, 

detaliată pe luni calendaristice, pentru potenţialii beneficiari ai bursei profesionale, elevi înscrişi la învăţământul profesional 

în unitatea de învăţământ; 

c) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături 

de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul 

neacordării acesteia; 

d) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului 

naţional de protecţie socială „Bursa profesională", elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale; 

e) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului naţional de 

protecţie socială „Bursa profesională", elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale. 

(4) Orice modificare a listei potenţialilor beneficiari şi a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se 

realizează de către Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor puse la dispoziţie de către 

unitatea de învăţământ şi se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ transmite 

către inspectoratul şcolar judeţean toate aceste modificări. 

Art. 211.  

(1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate în 

luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în ultima lună a anului şcolar anterior. 

(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar în curs, în 

cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al 

anului şcolar în curs. 

(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului şcolar următor, în cazul 

în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar 

precedent. 

(4) Abaterile menţionate la alin. (2) şi (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate pentru 

care se aplică sancţiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absenţele de la o lună la alta. 

(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situaţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se aplică de director, la propunerea 

Comisiei de monitorizare a acordării bursei profesionale. 

(6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calităţii de elev; 

Art. 212.  

(1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean se constituie Comisia judeţeană de monitorizare a acordării „Bursei 

profesionale", aprobată la începutul anului şcolar de către Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. 

(2) Comisia judeţeană de monitorizare a acordării „Bursei profesionale" are următoarele atribuţii: 

a) primeşte de la unităţile de învăţământ şi centralizează listele cu potenţialii beneficiari ai Programului naţional de protecţie 

socială „Bursa profesională" şi sumele estimate a fi acordate pe anul şcolar, cu detaliere lunară; 

b) centralizează numărul potenţialilor beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională" la nivelul 

judeţului, cu detaliere lunară, pe medii de rezidenţă al şcolilor (rural/urban), pe sexe (feminin/masculin); 

c) centralizează lunar situaţiile primite de la nivelul unităţilor de învăţământ privind sumele solicitate pentru plata bursei 

profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a elevilor care nu primesc bursa 

profesională, precizându-se şi motivul neacordării acesteia; 

d) colectează Rapoartele anuale ale unităţilor de învăţământ privind impactul social direct al Programului naţional de 

protecţie socială „Bursa profesională" şi realizează Raportul anual la nivel judeţean; 

e) transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale" din cadrul Ministerului Educaţiei 

Raportul anual al judeţului privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională"; 

f) colectează rapoartele anuale ale unităţilor de învăţământ privind impactul indirect al Programului naţional de protecţie 

socială „Bursa profesională" şi realizează Raportul anual la nivel judeţean, care va fi făcut public pe  site-ul inspectoratului 

şcolar judeţean în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea anului şcolar; 

g) transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale" din cadrul Ministerului Educaţiei 

Raportul anual al judeţului privind impactului social indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa 

profesională", în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea anului şcolar. 

(3) Inspectoratele şcolare judeţene transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale" 

din cadrul Ministerului Educaţiei următoarele: 

a) până la data de 5 octombrie a fiecărui an, lista nominală cu potenţialii beneficiari ai bursei profesionale din anul şcolar 

curent; 
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b) până la data de 5 octombrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plăţii burselor profesionale pentru anul şcolar 

în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potenţialii beneficiari ai bursei profesionale; 

c) în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, 

alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a celor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul 

neacordării bursei profesionale; 

d) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului 

naţional de protecţie socială „Bursa profesională"; 

e) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului naţional de  

protecţie socială „Bursa profesională". 

(4) Orice modificare a listei potenţialilor beneficiari şi a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se 

realizează de către Comisia judeţeană de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor transmise de 

unităţile de învăţământ şi se aprobă în Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Inspectoratele şcolare transmit 

către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale" din cadrul Ministerului Educaţiei toate aceste 

modificări. 

Art. 213.  

(1) Fondurile pentru finanţarea „Bursei profesionale" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. 

(2) Sumele reprezentând „Bursa profesională" se repartizează de către Ministerul Educaţiei şi inspectoratelor şcolare 

judeţene, care, la rândul lor, le repartizează unităţilor de învăţământ din judeţ. 

 

    7.1. Norme metodologice privind acordarea sprijinului financiar ﮼Bani de liceu” (cf. OMEN nr. 

3125_04.02.2019 de modificare Calendar Bani de liceu, OM 4839 2004 cu modif si compl ulterioare și HG 712/2018 modificare 

art. 2 HG 1488/2004 criterii acordare „Bani de liceu”) 
Art. 214. Criterii de eligibilitate: 

(1) Beneficiari ai Programului național de protecție socială ﮼Bani de liceu" sunt elevii care se află în întreținerea familiilor 

al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare (iunie, iulie şi august) depunerii cererii 

este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în 

cazul respectării condiției de venit. 

(2) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate 

de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare 

pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii;  

(3)Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, 

înregistrată în perioada 15 septembrie - 25 septembrie 2022. 

Art. 215. Documente necesare la dosar: 

➢  cerere tip - va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal;  

➢  copie a actului de identitate a elevului (+original);  

➢  copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei 

(+original);  

➢  acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC, 

care suferă de o boală malignă, etc;  

➢  acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022;  

➢  dacă unul/ambii părinții în cele 3 luni menționate nu au realizat nici un venit brut aduc declarație notarială.  

➢  adeverinţă de la unitatea şcolară la care a absolvit anul şcolar precedent cuprinzând media generală şi numărul de 

absenţe nemotivate la sfârşitul anului şcolar 2021/2022 (elevii din clasa  a IX-a);  

➢  adeverinţă de venit – eliberată de Primăria localităţii de domiciliu pentru elevii din mediul rural;  

➢  anchetă socială se efectuează în perioada 26 septembrie – 15 octombrie 2022, conform Calendarului judeţean, de 

către autorităţile locale (Primăria din localitatea de domiciliu a elevului). Ancheta se desfăşoară în conformitate cu 

procedura stabilită prin Legea 416/2001 şi Norme metodologice de aplicare aprobate prin H.G. 1010/2006.  

Art. 216. Calendar: 

15 septembrie – 25 septembrie - depunerea cererilor; 

26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse; 

25 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat; 

17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor; 

18 octombrie – 21 octombrie - depunerea contestaţiilor; 

22 octombrie – 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor. 

 

8. Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.  269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (cf. Hotărârii nr. 1294 din 13 august 2004 

privind aprobarea Normelor  metodologice pentru aplicarea Legii nr 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziționării de calculatoare) 

Art. 217.  

(1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 din Legea nr. 269/ 2004 privind acordarea 

unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă 

echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.  
(2) Configuraţia minimă obligatorie a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii 

nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM şi 40 GB hard disk sau echivalent.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20de%20modificare%20Calendar%20Bani%20de%20liceu_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20de%20modificare%20Calendar%20Bani%20de%20liceu_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/OM%204839%20_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20712%20din%202018_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20712%20din%202018_0.pdf
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(3) Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor, memorie volatilă, dispozitive de stocare permanentă (hard 

disk), tastatură, mouse şi monitor.  
Art. 218.  

(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/ 2004 care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  
a) sunt elevi/ studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;  
b) au un venit brut pe membru de familie sub 150  lei.  

(2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.  
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor 

necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.  
(4) Este asimilată termenului „familie“ şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în 

întreţinerea sa.  
(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului „familie“ bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor 

şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.  
(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi 

copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit 

legii.  
Art. 219.   

(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/ 2004, beneficiarii întocmesc o 

cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris 

elevul/studentul.  
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, 

tutore sau curator, după caz.  
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:  
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o 

copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor 

legal, după caz;  
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;  
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;  
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.  
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să 

prezinte şi actele în original.  
(5) Persoanele din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ, desemnate de către preşedintele comisiei din unitatea/instituţia de 

învăţământ, vor confrunta actele prevăzute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea „conform cu 

originalul“ pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.  
Art. 220.  La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, 

realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru 

familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale.  
Art. 221.   

(1) Cererea prevăzută la art. 212, însoţită de documentele prevăzute la alineatele 3 şi 4, se depune până la data de 1 

septembrie pentru anul 2004 şi până la data de 31 martie, începând cu anul 2005, la comisia din unitatea/instituţia de 

învăţământ la care este înscris elevul/studentul care solicită ajutorul financiar.  
(2) Solicitanţii vor actualiza cererile şi documentele anexate, până cel târziu la data limită prevăzută de lege pentru 

depunerea cererilor, respectiv 1 septembrie 2004 şi 31 martie, începând cu anul 2005.  
Art. 222.   

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formată din 3 persoane, în termen de 5 

zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  
(2) Componenţa comisiei este următoarea:  
a) directorul unităţii de învăţământ – preşedinte;  
b) profesorul responsabil de burse – membru;  
c) secretarul unităţii de învăţământ – membru.  
(3) Comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) are următoarele atribuţii:  
a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Legea nr. 269/2004, normele metodologice şi lista documentelor necesare 

pentru întocmirea dosarului;  
b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea 

copiilor cu documentele în original;  
c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea, cu număr şi dată;  
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;  
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia 

centralizatoare a dosarelor înregistrate;  
f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii 

nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 

conform modelului prezentat în anexa nr. 3, şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la 

nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs;  
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeşte de 

la acesta dovezile achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) şi le 
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înaintează comisiei judeţene. Cele două documente se vor depune de către elev în copie, cu condiţia ca la depunerea lor 

solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru 

conformitate cu originalul.  
Art. 223.   

(1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie formată din 3 

persoane, prin numire de către inspectorul şcolar general, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor 

norme metodologice.  
(2) Componenţa comisiei este următoarea:  
a) inspectorul şcolar general adjunct – preşedinte;  
b) secretarul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti – membru;  
c) un informatician – membru.  
(3) Comisia constituită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, are următoarele 

atribuţii:  
a) verifică şi centralizează, la nivel de judeţ, situaţiile centralizatoare ale documentelor primite de la unităţile de învăţământ 

preuniversitar;  
b) înregistrează elevii eligibili pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar;  
c) transmite către comisiile din unităţile de învăţământ preuniversitar bonurile valorice necesare pentru achiziţionarea 

calculatorului;  
d) centralizează de la comisiile din unităţile de învăţământ şi transmite Comisiei centrale pentru aplicarea prevederilor Legii 

nr. 269/2004, denumită în continuare Comisia centrală, din cadrul Ministerului Educaţiei situaţia centralizatoare a 

documentelor doveditoare achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari;  
e) informează Comisia centrală asupra situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de 

decontare depuse de către agenţii economici şi efectuării plăţilor către agenţii economici.  
(4) Comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură preluarea 

certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în 

portal a tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor Legii nr. 269/2004.  
Art. 224.  

(1) La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formată din 3–

7 persoane, prin numire de către rectorul instituţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme  

metodologice.  
(2) Componenţa comisiei este stabilită de către biroul senatului instituţiei de învăţământ superior prevăzute la alin. (1).  
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:  
a) afişează la loc vizibil în cadrul facultăţilor Legea nr. 269/2004, prezentele norme metodologice şi lista documentelor 

necesare pentru întocmirea dosarului;  
b) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele anexate cu număr şi dată;  
c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea 

cu originalul;  
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;  
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi înregistrează pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar studenţii eligibili;  
f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii 

nr. 269/2004 bonurile valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi 

înregistrează eliberarea acestora;  
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeşte documentele 

doveditoare ale achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului). Cele 

două documente se vor depune de către student în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în  

original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul;  
h) întocmeşte şi transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educaţiei situaţia centralizatoare a documentelor 

doveditoare ale achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari, în vederea obţinerii alocaţiilor bugetare necesare plăţii 

furnizorilor;  
i) informează Comisia centrală asupra situaţiei cererilor depuse, situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de 

calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici.  
(3) Comisiile constituite la nivelul fiecărei universităţi asigură preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la 

portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar a 

tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor prezentelor norme metodologice.  
Art. 225.   

(1) La nivelul Ministerului Educaţiei se constituie Comisia centrală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004.  
(2) Comisia centrală se stabileşte şi se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:  
a) coordonează activitatea comisiilor judeţene şi instituţiile de învăţământ;  
b) centralizează situaţiile centralizatoare primite de la comisiile judeţene;  
c) validează lista persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004, în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe 

membru de familie, cu încadrarea în bugetul aprobat anual cu această destinaţie Ministerului Educaţiei, şi atribuie numere 

unice de identificare fiecărui beneficiar de ajutor financiar. Lista se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;  

d) distribuie comisiilor judeţene şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior lista beneficiarilor conform ordinului 

ministrului educaţiei naţionale;  
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e) distribuie comisiilor judeţene şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior bonurile valorice aferente beneficiarilor 

ajutorului financiar;  
f) centralizează situaţia eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către 

agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici;  
g) publică în cadrul portalului dedicat informaţii de interes public, raportări despre activităţile comisiilor; lista beneficiarilor; 

informaţii de contact al comisiilor judeţene, al comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ; informaţii despre 

achiziţiile efectuate.  
Art. 226.   (1) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 

şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.  
(2) Modelul listei beneficiarilor prevederilor Legii nr. 269/2004 care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar este prevăzut în anexa nr. 4.  
Art. 227.  

(1) În termen de 2 zile de la data publicării listei nominale a solicitărilor aprobate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

solicitanţii pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv din cadrul 

instituţiei de învăţământ superior.  
(2) Comisia de contestaţii va rezolva eventualele contestaţii în termen de 15 zile de la depunerea acestora.  
(3) Comisia de contestaţii este compusă din inspectorul şcolar general şi 2 inspectori şcolari, la nivelul inspectoratului şcolar 

general, respectiv din rector şi 2 membri ai senatului la instituţiile de învăţământ superior.  
(4) La nivelul Ministerului Educaţiei se constituie o comisie de contestaţii numită prin ordin al ministrului educaţiei.  
Art. 228.   

(1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot 

achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea 

ajutorului financiar.  
(2) În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi plătită de beneficiar şi în rate. În 

aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate 

constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.  
(3) Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.  
Art. 229.   

(1) Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei 

solicitante, în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu 

ajutor financiar.  
(2) Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat în 

anexa nr. 5.  
(3) În cazul vânzării în rate, între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire, cât 

şi un contract.  
(4) Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în 

original pentru remitere către comisia judeţeană/  inspectoratele şcolare.  
Art. 230.  (1) Agentul economic vânzător va elibera elevului/studentului beneficiar o factură sau o factură fiscală, după caz, 

corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat, pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar/instituţia de învăţământ 

superior va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 

Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei.  
(2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii 

sau a facturii fiscale, după caz, şi semnării procesului-verbal de predare-primire să predea o copie a acestora la unitatea/ 

instituţia de învăţământ care i-a eliberat bonul valoric.  
Art. 231. Agentul economic care vinde calculatorul este obligat să emită un certificat de garanţie pe o perioadă de 24 de 

luni de la data vânzării calculatorului.  
Art. 232. Agentul economic transmite către comisiile judeţene bonurile valorice în original, o copie a facturii sau a facturii 

fiscale, după caz, şi o copie a procesului-verbal de predare-primire semnate şi ştampilate ca fiind conforme cu originalul, 

însoţite de certificatul de înmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului în care se face viramentul, precum 

şi de certificatul de garanţie.  
Art. 233.  Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor 

valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul 

economic. Plata se va efectua pe baza:  
a) documentelor prevăzute la art. 16, primite de la agentul economic;  
b) copiei facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi a copiei procesului-verbal de predare-primire, depuse de elev/student la 

comisia din unitatea/instituţia de învăţământ;  
c) copiei certificatului de garanţie.  
Art. 234. (1) Bonurile valorice sunt hârtii de valoare reprezentând documente cu regim special de tipărire, înseriere şi 

numerotare, care se emit de către Ministerul Educaţiei şi se distribuie de către unităţile de învăţământ preuniversitar  

titularilor de ajutor pentru achiziţionarea unui calculator.  
(2) Valoarea înscrisă pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face în lei, la cursul din ultima zi a lunii 

precedente achiziţionării calculatorului.  
(3) Achiziţia bonurilor valorice se realizează de către Ministerul Educaţiei, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională 

„Imprimeria Naţională“ – S.A.  
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(4) Toate costurile legate de tipărirea, distribuirea şi completarea bonurilor valorice sunt suportate de către Ministerul 

Educaţiei din bugetul alocat acestui program.  
(5) Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai 

pentru anul calendaristic în care au fost elaborate.  
(6) Falsificarea bonurilor valorice se pedepseşte conform legii.  
Art. 235.  Evidenţa contabilă a operaţiunilor privind achiziţionarea, emiterea şi utilizarea bonurilor valorice se face în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
Art. 236.   

(1) Bonurile valorice se anulează de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.  
(2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situaţii:  
a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări sau ştersături;  
b) sunt pierdute sau sustrase;  
c) sunt nedistribuite către titulari.  
Art. 237.  În cazul pierderii, deteriorării ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ –

 S.A., comisiile şi beneficiarii au următoarele obligaţii:  
a) să anunţe în scris comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, în termen de 72 de ore de la 

constatarea deteriorării ori sustragerii, iar în cazul sustragerii, şi organele de poliţie;  
b) să transmită în scris Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ – S.A., în termen de 72 de ore de la constatare, lista 

seriilor şi plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.  
Art. 238.    

(1) Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 228 alin. (2) lit. a) şi c) se restituie de către Comisia centrală pe bază de aviz 

de însoţire şi proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost de către Compania Naţională „Imprimeria 

Naţională“ – S.A..  
(2) Bonurile valorice care au fost utilizate pentru achiziţionarea unui calculator se păstrează de către Comisia centrală o 

perioadă de 6 luni.  
Art. 239.  Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 228 alin. (2) lit. a) şi b) se publică în Monitorul Oficial al României sau 

într-un ziar de circulaţie naţională de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi se declară 

nule.  
Art. 240.   

(1) Constituie contravenţie încălcarea de către agentul economic a prevederilor art. 226 alin. (3) şi ale art. 229 şi se 

sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.  
(2) Prevederile privind contravenţia prevăzute la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 

ulterioare.  
 
9. Drepturile elevilor 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 241. 

(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în 

calitate de elevi si cetăţeni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

 

9. 1.  Drepturi educaţionale 

Art. 242. 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea 

ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat 

corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de 

învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate 

strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta 

educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi 

cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

d) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din 

partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este 

supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, 

vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să 

desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publica a copilului/ elevului şi viaţa intimă, privată sau 

familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.  

e) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat, conform legii; 
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f) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii 

de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere 

psihopedagogică pe an; 

g dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale 

speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

h) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  

i) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

j) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare. 

k) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, 

computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara 

programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita 

resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 

funcţionare. 

l) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi 

participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici 

dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor 

faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele 

de moralitate; 

m) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, conform legii; 

n) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

o) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

p) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi 

cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

r) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de 

conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de 

învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi 

în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor 

regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

s) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita 

resurselor disponibile; 

ş) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

t) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar 

corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

ț) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele 

individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere 

aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 

doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

u) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu 

prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli 

cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;  

v) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate 

la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.  

w)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  

x) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare; Elevii dn învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul anului şcolar, 

la acelaşi nivel/ ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.  

y) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor 

specifice de invăţare, în condiţiile legii;  

z) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ. 

aa) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă 

consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 243.   

(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. 

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre 

didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, 

au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, 

diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe 

diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform 

prevederilor legale; 

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări 

profesionale corespunzătoare; 

Art. 244.  În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(i), pct. k), 

elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 
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a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul 

evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la 

comunicare. 

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele 

sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate 

solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de 

învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma reevaluării. e) în cazul 

în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică 

de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota 

iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată 

în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

g) nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitivă. 

h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi profesori de specialitate care să nu predea la clasa 

respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 

9. 2. Drepturi de asociere şi de exprimare 

(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 245.  Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, 

inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile 

legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la 

cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi 

supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare   într-o societate democratică, în interesul 

siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau 

administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de 

învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi 

distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,  

constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

 

9. 3. Drepturi sociale 

(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 246.  

(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru 

transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic (cf. HG nr. 435/28.05.2020 prin care se 

reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat ȋn vederea deplasării elevilor); 

b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi 

în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în 

diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin 

ordin al Ministrului Educaţiei;  

d) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, 

pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea 

costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa 

profesională”); 

e) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei 

şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a 

cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor 

Copilului; 

f) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente; 

g) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu 

rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. 

h) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către Stat, 

persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 
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i) dreptul la asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice şcolare, ori în unităţi medicale de 

stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi ministrului 

sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

j) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte 

manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii. 

(2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 238 alin (1) lit. c): 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă 

din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii; 

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau 

fizice, conform legii; 

 (4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile pentru cei care frecventează 

învăţământul profesional. 

 

Alte drepturi 

(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 247.  Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor 

emite documentele solicitate, conform legii; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional 

al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, 

serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, 

informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, 

mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar 

publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

Art. 248. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Constituția României, de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2015, elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011. 

 În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, elevii beneficiază de următoarele   gratuităţi: 

a) învăţământ de stat scutit de taxe; 

b) utilizarea bazei materiale şi didactice; 

c) asistenţă medicală; 

d) gratuitatea manualelor pentru elevii de liceului (în limita fodului de carte existent) 

Art. 249. Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţa celor în drept, respectându-se ierarhia (diriginte, director), în 

termeni civilizaţi şi numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situaţiile în care reclamanţii îşi fac singuri dreptate. 

Art. 250. Elevii au dreptul de a fi reprezentaţi de un coleg în Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității a Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ, în Consiliul Profesoral şi în Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii. 

Art. 251. Reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă formează Consiliul Şcolar al Elevilor.  

Art. 252. Elevii au dreptul să organizeze reuniuni, activităţi sportive şi tematice, să editeze reviste sub directa coordonare şi 

îndrumare a cadrelor didactice, numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă. Aprobarea desfăşurării 

acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor de către 

organizatori.  În situaţia în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine legislaţiei în vigoare și 

principiilor susmenţionate, directorul propune Consiliului de Administrație suspendarea sau interzicerea desfăşurării acestor 

acţiuni. 

Art. 253. În cadrul liceal au loc diverse serbări (Balul bobocilor, spectacol de Crăciun, Balul primăverii, al absolvenţilor, 

etc.), organizate de elevi sub îndrumarea profesorilor.  

Art. 254. La aceste manifestări poate lua parte orice elev care frecventează cursurile Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-

Neamţ. Organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi educative presupune respectarea tuturor normelor de prevenire a 

accidentelor, norme PSI, SSM şi de prevenire a răspȃndirii COVID-19. 

 

10. Obligațiile elevilor 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 255. Elevii au datoria de a frecventa cursurile şi de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programa şcolară. Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi 

absenţi la ora respectivă. În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea profesorului să asiste la oră. 

Părăsirea spaţiilor de învăţământ în timpul orelor se face numai cu aprobarea cadrului didactic. 

Art. 256. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în  unitatea şcolară, cât şi în afara ei.  

Art. 257. Elevii trebuie, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă ale acestora,  să cunoască şi să 

respecte: 

• ROFUIP, ROF, Statutul elevului şi prezentul RI; 

• regulile de circulaţie; 
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• normele de  securitate și a sănătății în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

• normele de protecţie civilă; 

• normele de protecţie a mediului. 

Art. 258. Elevii trebuie să fie punctuali la ore; să aştepte în linişte profesorul în sala de clasă după ce a sunat de intrare.  

Art. 259. Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza  manualele şi materialele recomandate 

de profesorii de specialitate şi de a îndeplini toate  sarcinile propuse de aceştia, referitoare la procesul  instructiv-educativ. 

Art. 260. Elevii au obligaţia să prezinte  carnetul de elev profesorilor, pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, 

pentru informare în legătură cu situaţia  şcolară. 

Art. 261. Se recomandă elevilor: 

(1) să nu aducă la şcoală obiecte de valoare sau sume mari de bani. Şcoala nu este responsabilă de piederile suferite în 

incinta liceului; 

(2) să aibă o ţinută vestimentară adecvată vârstei şi mediului de studiu în care se află – fără machiaj şi podoabe excesive, 

fuste şi bluze decente la fete, fără piercing în nas, buze, sprâncene sau alte locuri vizibile, fără şlapi şi pantaloni scurţi la 

băieţi pe timpul verii, fără tunsori excentrice; 

(3) în timpul orelor de curs să păstreze liniştea şi ordinea, răspunzând doar la solicitarea profesorului sau intervenind doar 

dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectuoşi în adresare, atât faţă de profesori, cât şi faţă de ceilalţi elevi. 

Art. 262. Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul 

anului școlar. 

Art. 263. Elevii au obligaţia de a face de serviciu pe clasă. 

Art. 264.  Este interzis elevilor: 

1. consumul gumei de mestecat la ore; 

2. să falsifice înscrisurile din documentele şcolare (note, absenţe, semnătura profesorului şi a părintelui); 

3. să comercializeze şi să falsifice adeverinţele medicale; 

4. să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii sau să murdărească sala de clasă; 

5. să fure/ să fie complici la furt, să iniţieze şi/ sau să participe la acţiuni prin care să păgubească colegii şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

6. să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi 

integritatea naţională, cultivă violenţa şi intoleranţa; 

7. folosirea telefoanelor mobile şi a altor aparate de înregistrare/ redare în timpul orelor fără acordul cadrelor 

didactice; 

8. să pătrundă în curtea şcolii cu role, adidaşi cu role, animale sau cu skateboard; 

9. să introduce şi să difuzeze în liceu materiale având caracter obscen sau pornografic; 

10. fardatul şi uitatul în oglindă în timpul orelor; 

11. jocul cu mingea în alte spații decât cele destinate orelor de educație  fizică; 

12. comportamentul inadecvat în pauze pe culoarele liceului; 

13. folosirea înjurăturilor, a jignirilor; 

14. fumatul în incinta liceului şi în curtea şcolii; 

15. deranjatul orelor în mod intenţionat; 

16. încurajarea prozelitismului religios şi propaganda politică; 

17. comportamentul jignitor faţă de tot personalul şcolii, consumul de băuturi alcoolice sau venirea la liceu în stare de 

ebrietate; 

18. rezolvarea conflictelor prin forţă sau prin chemarea prietenilor în incinta liceului; 

19. distrugerea sau modificarea documentelor şcolare; 

20. deţinerea şi consumul de droguri și substanțe etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, atât în perimetrul şcolii, 

cât şi în afara acestuia; 

21. lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea de materiale explozive în perimetrul şcolii sau a unor anunţuri 

false la 112; 

22. conversaţia  pe la ferestre, cu persoanele din stradă, precum și aruncarea de obiecte de la ferestre; 

23. introducerea de persoane străine în şcoală; 

24. proferarea de injurii, insulte, calomnii, comportament necivilizat și discriminatoriu, incitarea la tulburări de orice fel 

faţă de elevi / colegi, cadre didactice, personal nedidactic. 

25. să introducă şi să folosească în liceu orice tip de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, arme albe, 

spray paralizant, gaze lacrimogene, prafuri de orice natură etc.) care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică 

şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii; 

26. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

27. să organizeze și să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de învățământ; 

28. să atenteze la integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane cu care intră în conflict (prin agresivitate verbală, prin 

violenţă fizică etc.); 

29. să părăsească unitatea şcolară în timpul orelor de curs și a pauzelor, cu excepţia situaţiilor speciale (de sănătate sau 

familie) însoţit de avizul profesorului de serviciu/dirigintelui şi după consultarea familiei; 

30. frecventarea barurilor şi a cafenelelor în timpul programului de cursuri (în timpul orelor şi al pauzelor). 

Art. 265. Elevii vor continua să manifeste un comportament civilizat şi în afara şcolii.  

Art. 266.  Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţa celor în drept, respectându-se ierarhia (diriginte, director), 

în termeni civilizaţi şi numai pe baza unor argumente solide, evitându-se situaţiile în care reclamanţii îşi fac singuri dreptate. 

Art. 267.  Elevii au următoarele îndatoriri: 



43 

 

a) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe 

acestuia, în condiţiile legii; 

b) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a 

cadrelor didactice. 

c) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; 

d) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

e) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de 

învăţământ; 

f) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, 

de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie; 

g) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinător ilor 

legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni 

contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  

 

11.    Interdicţii 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 268. Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte 

documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează 

imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa 

participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, 

precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin 

acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi 

deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de 

învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de 

învăţământ; 

g) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la 

această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în procesul  

educativ sau în situaţii de urgenţă.  

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor  

prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;  

 

12.   Recompensarea elevilor 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 269. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de 

sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate; 

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar; 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de 

creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile 

stabilite de Ministerul Educaţiei; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea 

premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; 

numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 
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a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot 

acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, 

judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ. 

(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, 

naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor 

ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altel easemenea.  

(8)  Acordarea premiilor se face din fondul şcolii (din fondul Comitetului de părinţi) sau cu ajutorul sponsorilor. 

 

13. Sancţionarea elevilor 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

Art. 270.   

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se 

încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora 

conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor 

extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare 

organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

e) preavizul de exmatriculare (numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu); 

f) exmatriculare (numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu). 

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

13. 1. Sancţiuni  

Art. 271. 

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor 

de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea 

comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 272.   

1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au 

determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de 

sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport 

care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii 

minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art. 273.   

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin 

hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

Art. 274.   

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se 

înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului 

minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Art. 275.   

(1) Preavizul de exmatriculare - numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu; 
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 se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează  nejustificat 20 de ore la diferite discipline de 

studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi 

de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul 

consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Art. 276.   

(1) Exmatricularea - numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu - constă în eliminarea elevului 

din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea - numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu - poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ. 

Art. 277.  

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de 

studiu, se aplică doar elevilor din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau 

de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ.  

(2) Sancţiunea se aplică doar elevilor din învăţământul postliceal şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe 

nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 

cumulate pe un an şcolar. 

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica doar elevilor din învăţământul 

postliceal numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancţiunea se aplică doar elevilor din învăţământul postliceal și se consemnează în registrul de procese-verbale al 

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

(5) Sancţiunea se aplică doar elevilor din învăţământul postliceal și se comunică de către directorul unităţii de 

învăţământ, în scris elevului. 

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

Art. 278.   

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică doar elevilor din învăţământul 

postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aplică doar elevilor din învăţământul postliceal, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în 

consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de 

evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului. 

Art. 279.    

(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică doar 

elevilor din din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această 

sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei propunerea motivată a consiliului 

profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile 

deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul 

matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal. 

 

13. 2. Anularea sancţiunii 

Art. 280. 

(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a 

aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la 

încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat 

sancţiunea. 

 

13. 3. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 281.  Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor 

de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct.  

 

13. 4. Pagube patrimoniale 

Art. 282. 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în 

conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor 

sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu 

un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita 
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contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

 

13. 5. Contestarea 

Art. 283. 

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele sau 

reprezentantul legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ 

din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei în termen de 5 zile 

lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.  

 

13. 6. Sancțiuni concrete:  

Sancţiunile pentru elevi sunt cele prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităților de Învăţământ 

Preuniversitar, adaptate şi completate cu situaţii specifice Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ. 

Sancţiuni: 

În raport cu abaterea săvârşită, vor fi aplicate următoarele sancţiuni: 

(1) Pentru distrugerea documentelor şcolare, precum cataloage, foi matricole etc; 

Sancţiuni: 

- nota 4 la purtare pentru elevii claselor IX - XIII; 

- exmatriculare pentru elevii claselor de postliceală. 

(2)   Pentru deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ 

Sancţiuni: 

- la prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse; 

- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor şi scăderea notei la purtare în funcţie de 

gravitatea faptei; 

(3)  Pentru organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ, sau care 

afectează frecvenţa la cursuri a elevilor şi pentru blocarea cu rea intenţie a căilor  de acces în spaţiile de învăţământ; 

Sancţiuni: 

- mustrare scrisă; 

- notă scăzută la purtare. 

(4)  Pentru deţinerea sau consumul, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acesteia, de droguri, substanţe 

etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi pentru participarea la jocuri de noroc; 

Sancţiuni: 

• pentru fumat: 

- prima abatere: avertisment 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

• pentru deţinere sau consum de alcool: 

- scăderea cu trei puncte a notei la purtare; 

- abateri repetate:  exmatriculare (cu drept de reînscriere),  numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter 

obligatoriu. 

• pentru deţinere, consum, trafic de  droguri sau substanţe etnobotanice: 

- scăderea cu trei puncte a notei la purtare; 

- exmatriculare - numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu; 

- anunţarea organelor abilitate. 

• pentru practicarea jocurilor de noroc: 

- scăderea cu două puncte a notei la purtare. 

(5)  Pentru introducerea sau utilizarea în perimetrul unităţii de învăţământ, a oricărui tip de arme sau alte instrumente, 

precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta  integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi 

a personalului unităţii de învăţământ; 

Sancţiuni: 

- nota 4 la purtare, anunţarea organelor de ordine. 

(6)  Pentru posesia sau difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic, în incinta şcolii; 

Sancţiuni: 

- scăderea cu trei puncte a notei la purtare. 

(7)  Pentru utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace de înregistrare audio - video în timpul orelor de curs fără 

acordul cadrelor didactice; 

Sancţiuni: 

- confiscarea telefonului până la venirea unuia dintre părinţi, căruia i se returnează obiectul; 

(8)      În condiţiile în care elevii navetişti au înregistrat mai mult de 10 absenţe nemotivate într-o lună; 

Măsuri: 

- solicitarea prezenţei părinţilor pentru ridicarea banilor (proveniţi din decontarea abonamentelor pe mijloacele de 

transport în comun) – pentru luna în care elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate. 



47 

 

(9)   Pentru lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de 

învăţământ; 

Sancţiuni: 

- pentru elevii claselor IX - XIII: nota 4 la purtare; 

- numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu: exmatriculare; 

- anunţarea organelor de ordine. 

(10)   Ţinută neadecvată, comportament şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

a) pentru ţinută indecentă (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte 

scurte, pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri): 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observaţie, anunţarea părinţilor, 

-  abateri repetate; mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct; 

b) pentru comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare: 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observaţie, anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare 

(11)  Pentru jigniri şi agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observaţie, anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate; mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

(12)    Deranjarea orelor; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: avertisment, anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare. 

(13)  Provocarea unor conflicte violente, bătaie; 

Sancţiuni: 

-  mustrare scrisă și scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei, mergând până la exmatriculare  - numai 

pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu. 

(14)  Nerespectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: avertisment; 

- abateri repetate: mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu un punct. 

(15) Implicare  în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: avertisment  

- abateri repetate: mustrare scrisă  și scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei; 

(16)  Copierea temelor sau a lucrărilor scrise; 

a)  copierea temelor: 

Sancţiuni: 

- refacerea temei; 

b) copiere la lucrări scrise: 

Sancţiuni: 

-  prima abatere: nota 1 la lucrare; 

-  abateri repetate: nota 1 la lucrarea şi scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

(17)  Însuşirea unor obiecte sau a unor bani de la colegi; 

Sancţiuni: 

- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei; 

- anunţarea organelor competente. 

(18) Desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică, prozelitism religios; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observaţie , anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate: scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei. 

(19)  Părăsirea şcolii în timpul programului; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observație, anunțarea părinților; 

- abateri repetate: scăderea notei la purtare cu un punct. 

(20) Neprezentarea carnetului de elev; 

Sancţiuni: 

- prima abatere: observaţie, anunţarea părinţilor; 

- abateri repetate: mustrarea scrisă. 

(21)  Pentru absenţe nemotivate 

a)    Preavizul de exmatriculare – pentru 20 absenţe nemotivate pe parcursul anului şcolar sau pentru 15 % din totalul 

orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate într-un an şcolar (numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter 

obligatoriu).  

b) Tuturor elevilor din învățământul liceal (zi și seral), profesional și postliceal li se va scădea câte  un punct la purtare 

pentru fiecare 10 absenţe nemotivate. 
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La abaterile grave se recomandă, după solicitarea acordului părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii. 

Anularea sancţiunilor de observație, mustrare scrisă poate fi propusă de către cel care a aplicat sancţiunea, în condiţiile 

în care elevul a avut un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală de la săvârşirea abaterii. 

(22) Sancţiunile aplicate vor fi aduse la cunoştinţă familiei elevului şi vor fi urmate de  scăderea notei la purtare cu un punct. 
 

14.  Reprezentarea elevilor 

(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

 

14. 1. Moduri de asociere în vederea reprezentării 
Art. 284.  În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor. 

 

14. 2. Moduri de reprezentare 
Art. 285. Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin: 

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care 

au impact asupra sistemului educaţional; 

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul 

unităţii de învăţământ liceal şi profesional; 

c) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz; 

d) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică; 

e) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni 

de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 

14. 3. Elevii reprezentanţi 
Art. 286.  Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: 

a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor; 

b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/ Consiliul Naţional al Elevilor şi în 

structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în Statut scopul 

reprezentării elevilor; 

c) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, autorităţilor locale sau centrale. 

 

14. 4. Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor 
Art. 287. 

(1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative ale unităţii de 

învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, 

profesional sau postliceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar . 

Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 

religie, statut socio-economic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă 

la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu. 

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este interzis să influenţeze 

procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează 

conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-un regulament adoptat 

de către Consiliul Naţional al Elevilor. 

 

14. 5. Relaţia dintre elevii reprezentanţi şi structurile asociative reprezentative 
Art. 288. 

(1) Asociaţiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învăţământ, fie direct, fie prin sucursale sau filiale 

au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentanţilor elevilor. 

(2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative. 

 

14. 6.  Drepturile elevilor reprezentanţi 
Art. 289.Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi informaţiile ce vizează 

activitatea acestora, în condiţiile legii; 

b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din calitatea de reprezentant; 

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente calităţii de elev 

reprezentant; 

d) de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile 

derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a 

participat. 

 

14. 7. Îndatoririle elevilor reprezentanţi 
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Art. 290. Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri: 

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici; 

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală şi 

alte criterii discriminatorii; 

d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp 

util; 

e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale; 

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin 

din calitatea de elev reprezentat; 

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unităţii de 

învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ, 

h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor care privesc elevii, 

precum şi alte informaţii de interes. 

 

14. 8. Procedura privind alegerea reprezentanților elevilor  în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din România 
(Cf. Ordinului nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în unităţile de 

învăţământ preuniversitar din România) 
 

Dispoziţii generale 
 

Art. 291. Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor. 

Art. 292.   (1) Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ.  

(2) Reprezentantul elevilor are mandat de un an şcolar.  

Art. 293.  

(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară la începutul anului şcolar.  

(2) Directorul unităţii de învăţământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în 

prima zi de cursuri a semestrului întâi.  

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a 

reprezentantului elevilor prevăzut în metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar.  

 

Organizarea alegerii reprezentantului elevilor 
Art. 294. 

(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul elevilor din respectiva unitate de învăţământ, 

numit în continuare consiliul elevilor.  

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare şi 

desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, denumită în continuare 

comisie.  

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:  

a) preşedinte - de regulă, preşedintele consiliului elevilor;  

b) secretar - de regulă, secretarul consiliului elevilor;  

c) 1-3 membri - vicepreşedinţi sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.  

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcţiile nominalizate la alin. (3) doreşte să candideze pentru a fi ales ca 

reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.  

Art. 295.    

(1) Comisia poate decide invitarea unor observatori care să participe la organizarea şi desfăşurarea alegerii reprezentatului 

elevilor.  

(2) Consiliile judeţene ale elevilor, Consiliul Naţional al Elevilor sau organizaţii nonguvernamentale cu activitate relevantă 

în domeniul educaţiei îşi pot desemna observatori în cadrul comisiei.  

(3) Desemnarea observatorilor de către organizaţiile menţionate la alin. (2) se face prin transmiterea unei adrese către 

consiliul elevilor din unitatea de învăţământ.  

(4) Comisia are obligaţia de a invita observatorii desemnaţi la şedinţa de validare a dosarelor şi la şedinţa de numărare a 

voturilor. Invitaţia se transmite cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţa respectivă.  

Art. 296.  

(1) Comisia menţionată la art. 286  răspunde de buna organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor. 

(2) Calendarul alegerilor şi modalitatea de prezentare a candidaţilor prin întâlniri şi dezbateri cu elevii şcolii se stabilesc de 

consiliul elevilor, după consultarea şi cu acordul conducerii unităţii de învăţământ.  

Art. 297.  

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ sprijină desfăşurarea alegerii reprezentantului elevilor, prin punerea la dispoziţia  

comisiei a logisticii şi a materialelor necesare. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna 

organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor.  
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Depunerea dosarelor 

 
Art. 298.  (1) Nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de 

incompatibilitate:  

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnaţi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie;  

b) au primit sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani.  

Art. 299.   

(1) Candidaţii care doresc să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai elevilor depun un dosar la comisie; 

(2) Dosarul conţine următoarele documente:  

a) scrisoare de intenţie;  

b) copia cărţii de identitate;  

c) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situaţiile de incompatibilitate. 

 

Desfăşurarea alegerilor 

 
Art. 300.  Alegerea reprezentantului elevilor se desfăşoară astfel:  

a) Comisia anunţă public calendarul acţiunilor desfăşurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componenţa comisiei 

de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afişarea la avizier, pe site-ul unităţii 

de învăţământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.  

b) Candidaţii depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare 

a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie.  

c) Comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condiţiilor şi anunţă public, în ziua următoare 

încheierii depunerii dosarelor, numele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la alegeri.  

d) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri şi dezbateri cu elevii 

şcolii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor.  

e) Comisia pregăteşte buletinele de vot, care sunt semnate de către preşedintele şi secretarul comisiei, în preziua alegerilor.  

f) În ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învăţământ îşi exprimă opţiunea prin vot secret, 

universal şi liber exprimat.  

Art. 301.   

(1) După încheierea procesului de votare, comisia se întruneşte în plen, pentru numărarea voturilor.  

(2) Alegerile sunt considerate valabile dacă se prezintă la vot cel puţin jumătate plus unu din numărul total al elevilor.  

(3) Sunt considerate valide doar buletinele de vot pe care a fost exprimată o singură opţiune.  

Art. 302. 

(1) În urma numărării voturilor, secretarul comisiei întocmeşte procesul-verbal privind rezultatele alegerii reprezentantului 

elevilor. 

(2) Este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.  

(3) În cazul în care pe primul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de voturi, consiliul decide organizarea 

unui al doilea tur, la care participă doar candidaţii aflaţi pe primul loc după primul tur.  

(4) Organizarea celui de al doilea tur se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.  

(5) La al doilea tur de alegeri este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul 

voturilor valide.  

Art. 303.  

(1) În cazul în care se prezintă la vot mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al elevilor, se va proceda la 

organizarea unor noi alegeri.  

(2) Organizarea noilor alegeri se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.  

(3) La noul tur de alegeri, organizat în situaţia menţionată la alin. (1), este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel 

mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide, indiferent de numărul elevilor care se prezintă la vot.  

 

Comunicarea rezultatului alegerilor 
Art. 304. Consiliul elevilor transmite, în scris, directorului unităţii de învăţământ numele candidatului ales ca reprezentant 

cu drept de vot al elevilor, în termen de 24 de ore de la data alegerilor.  

Art. 305. Consiliul elevilor transmite consiliului judeţean al elevilor, spre informare, numele candidatului ales ca 

reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  

        

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
Art. 306. În cazul în care reprezentantul elevilor îşi pierde calitatea în timpul anului şcolar, de drept sau prin revocare, 

adunarea generală a consiliului elevilor decide calendarul pentru desfăşurarea alegerii noului reprezentant conform 

prevederilor prezentei proceduri.  

Art. 307. Este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unităţii de învăţământ în desemnarea unui candidat, în 

susţinerea unuia sau mai multor candidaţi, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, 

sub sancţiunea anulării procesului electoral.  

Art. 308. Sunt interzise:  

a) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor- 

program afişate, a afişelor ori anunţurilor elaborate de către membrii comisiei;  
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b) implicarea membrilor comisiei în campania electorală şi purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de 

ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;  

c) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales;  

d) fraudarea alegerilor.  

Art. 309.  

(1) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri poate fi sesizată de către orice elev sau de către observatorii invitaţi ori 

desemnaţi, comisiei din unitatea de învăţământ sau, după caz, consiliului judeţean al elevilor sau Consiliului Naţional al 

Elevilor.  

(2) Consiliul elevilor poate decide excluderea din comisie a membrilor acesteia care încalcă prevederile prezentei proceduri.  

(3) Consiliul elevilor poate decide excluderea din rândul candidaţilor a acelor elevi care încalcă prevederile prezentei 

proceduri.  

Art. 310. Consiliul elevilor, consiliul judeţean al elevilor sau Consiliul Naţional al Elevilor, după caz, pot decide anularea 

rezultatului alegerilor dintr-o unitate de învăţământ, în cazul nerespectării procedurii.  

 

15. Asocierea elevilor 
(Cf.  Statutului elevului, aprobat prin  Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 4742/ 10.08.2016) 

 

15.1. Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor 
Art. 311. Consiliul Naţional al Elevilor şi asociaţiile reprezentantive ale elevilor au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi a procesului 

educaţional, după caz şi după nivelul de reprezentativitate; 

b) dreptul de a folosi spaţiul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea obiectivelor asumate şi pentru a derula activităţile 

interne, cu acordul Consiliului de Administraţe al unităţii de învăţământ, în condiţiile legii. 

 

15.2. Asociaţiile reprezentative ale elevilor 
Art. 312. 

(1) Sunt considerate asociaţii reprezentative ale elevilor organizaţiile neguvernamentale, înfiinţate în baza prevederilor 

legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: 

a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor şi drepturilor elevilor; 

b) nu fac propagandă politică partizană sau religioasă; 

c) au cel puţin 75% dintre membri elevi în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc. 

(2) Asociaţiile reprezentative îşi pot desfăşura activitatea la nivel naţional, judeţean, local sau şcolar. 

(3) Filialele sau sucursalele asociaţiilor reprezentative au acelaşi statut reprezentativ, în raport cu scopul înfiinţării acestora.  

 

15.3. Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor 
Art. 313.  

(1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este 

secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este 

permisă influenţarea deciziei elevilor. 

(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din 

reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 

15.4. Mod de organizare 
Art. 314.  

(1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. 

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat 

pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între 

corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii 

necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a 

respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea 

suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale. 

 

15.5.Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 315. Consiliul elevilor are următoareleatribuţii: 

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului 

profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre 

acestea şi propunând soluţii; 

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 
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g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe 

probleme de mediu şi altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ preuniversitar; 

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt 

vacante; 

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii;  

 

16. Consiliul Şcolar al Elevilor 
Art. 316. CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR: 

(1) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot; 

(2)) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, 

conform legii; 

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate. 

 

16.1. Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 317. 

(1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este formată din 

reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură: 

a) Preşedinte; 

b) Vicepreşedinte/ vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentanţii claselor. 

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

 

16.2. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 
(Cf. Ordinului nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în unităţile de 

învăţământ preuniversitar din România) 

Art. 318. 

(1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat Biroul Executiv al 

Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(2) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de Administraţie al 

unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. în 

funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca 

participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie. 

(3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau postliceal, activează în Comisia 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

(4) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor; 

b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ; 

c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; 

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare; 

e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi respectă 

atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului; 

(5) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi prezintă 

raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, 

preşedintele este demis din funcţie. 

 

16.3. Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 319. 

(1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii: 

a) monitorizează activitatea departamentelor; 

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie; 

c) elaborează programul de activităţi al consiliului; 

(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreşedintele îşi 

prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii 

absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie. 

 

16.4. Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 320. 
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(1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; 

b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă raportul de 

activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, secretarul este 

demis din funcţie. 

 

16.5. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 321.  Întrunirile  Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor desfăşura de câte ori 

este cazul, fiind prezidate de preşedinte. 

 

16.6. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 322. 

(1) Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă departamentele prevăzute în 

propriul regulament. 

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure aplicarea hotărârilor luate 

în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar 

este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează trei 

absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii. 

(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria de a prezenta Consiliului de 

Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă 

colectivele de elevi. 

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătăţirea condiţiilor 

de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca 

desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ. 

(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar  al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret 

sau deschis.   

 

TITLUL VI. Partenerii educaţionali 
(Cf. Ordinului MEN nr. 4183 / 04.07.2022 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar) 

 

1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legal 
Art. 323.  

(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 

(2) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care 

privesc educaţia copiilor lor. 

(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se 

educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie—şcoală. 

Art. 324. 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la 

comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia 

propriului copil. 

Art. 325. 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu 

procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/ a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau reprezentanții legali în unităţile de 

învăţământ. 

Art.  326.Părinţii sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei 

în vigoare. 

Art. 327. 

(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului în care este implicat 

propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, profesorul diriginte. Părintele   sau 

reprezentantul legal al copilului/ elevului are dreptul de asolicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În 

situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a se 

adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

(2) în cazul în care părintele sau reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de 

învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 
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2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
Art. 328.  

(1) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în 

învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, este 

sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori ori este obligat să presteze muncă 

în folosul comunităţii. 

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele 

împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/ elevului în unitatea de învăţământ, părintele sau reprezentantul 

legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de 

grupă/ formaţiune de studiu/ pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din colectivitate/ unitatea de 

învăţământ. 

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a 

cunoaşte evoluţia copilului/ elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată şi emnătură. 

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, 

cauzate de elev. 

 (7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea 

elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate. 

(8) Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, se stabileşte prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(9)Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în 

activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.  

Art. 329.  Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/ elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ. 

Art. 330.Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a Regulamentului-cadru  de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanții legali ai copiilor/ elevilor. 

 

3. Adunarea generală a părinţilor 
Art. 331. 

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai copiilor/ elevilor de la grupă/ 

formaţiune de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de 

învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a 

condiţiilor necesare educării copiilor/ elevilor.  

 (3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/ elevi şi nu situaţia concretă a 

unui copil/elev. Situaţia unui copil/ elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 

al copilului/elevului respectiv. 

Art. 332. 

(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al 

clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus 

unu din totalul părinţilor sau reprezentanții legali ai copiilor/ elevilor din grupa/ clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a 

jumătate plus unu din cei prezenţi.  

 

4. Comitetul de părinţi 
Art. 333. 

(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi. 

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, 

convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la 

începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după 

alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte. 

(5) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanții legali ai copiilor/elevilor clasei în 

adunarea generală a părinţilor  sau reprezentanții legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa 

managerială. 

Art. 334. Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea 

simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanții legali prezenţi; 

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a 

unităţii de învăţământ; 
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c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, 

combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar; 

d) poate susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de 

învăţământ prin acțiuni de  voluntariat; 

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării generale; 

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

Art. 335. Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanții legali în 

relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin acesta/ aceasta , în relaţie cu conducerea unităţii 

de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

Art. 336. 

(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de 

părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a unității de învățământ și a grupei/ clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. 

Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi  sau reprezentanții legali. 

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/ elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ 

în strângerea şi/ sau gestionarea fondurilor. 

 

5.  Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi 
Art. 337. 

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-

un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/ clasă  din unitatea de 

învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a 

primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin 

acţiuni cu caracter logistic — voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai 

acesteia. 

Art. 338. 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat 

după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului 

reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele 

de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar 

hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se  întruneşte 

cvorumul, şedinţa se convoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.   

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Art. 339. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din 

oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din 

comunitatea locală; 

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în 

mediul şcolar; 

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de 

dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în 

vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a 

absolvenţilor; 

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor; 

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la 

solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 
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Art. 340. 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse 

financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane 

fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea 

generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi 

naţional. 

 

6.  Contractul educaţional 
Art. 341. 

(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic 

matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Art. 342. — (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de 

ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art. 343. 

(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare — respectiv unitatea 

de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie 

contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentanții legali, altul pentru 

unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către  

fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest 

document. 

 

 
    Nr…………din………… 

 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 4183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părțile semnatare 

1. COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr.67, PIATRA-NEAMȚ, jud. NEAMȚ, 

reprezentat prin director, domnul profesor CHELE ION. 

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul, .................................................................. părinte/reprezentantant legal al 

elevului, cu domiciliul în ................................................................... . 

3. Beneficiarul   direct al educaţiei, elev ............................................................................................................ . 

 

II. Scopul contractului: Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

 

III. Drepturile părților: Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ. 

 

IV. Părțile au cel puţin următoarele obligaţii: 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare; 

d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 
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e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor, şi un comportament responsabil; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

elevului/copilului; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau fizic elevii; 

i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu condiţionează această evaluare sau 

calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios. 

2. Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii 

unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din 

colectivitate/unitatea de învăţământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, 

dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, rinoree etc.); 

d) ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

3. Elevul are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de 

programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la 

biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau a face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ. 

VI. Alte clauze:  

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației nr. 4.183/2022, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, conform Regulamentului general privind 

protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679, ISJ Neamț are obligația de a administra în condiții de siguranță și 
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numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la 

secțiunea I. 
 

Încheiat astăzi, 5 septembrie 2022, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea școlară, 

 

Colegiul Tehnic Forestier 

Director, prof. Chele Ion 

 

Beneficiar indirect*),   Am luat la cunoștință, 

                                      Beneficiar direct, elevul, 

                                      în vârstă de cel puțin 14 ani) 

*) Părintele/Tutorele/Susținătorul legal, pentru elevii din învățământul ante preșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru 
învățământul postliceal. 

 

7.   Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/ Protocoale întreunităţile de învăţământ şi alţi parteneri 

educaţionali 
Art. 344. —Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul 

de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ. 

Art. 345. — Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme 

economice şi organizaţii guvernamentale şi non guvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei. 

Art. 346. — Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţilea dministraţiei publice locale şi cu alte 

instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii non 

guvernamentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte 

de servicii educaţionale adaptate nevoilor specific diferitelor grupuri-ţintă interesate. 

Art. 347. — Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament, pot 

iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a 

învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii. 

Art. 348. 

(1) Parteneriatul cu autorităţilea dministraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în 

vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propaganda electorală, de prozelitism religios şi nu 

pot fi contrare morale sau legilor statului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea 

normelor de sănătate şi Securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul 

unităţii de învăţământ. 

Art. 349. 

(1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării 

orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor şi a 

personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi Securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul 

economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Art. 350. 

(1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii non guvernamentale, unităţi medicale, poliţie, 

jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale 

stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor şi a 

personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi Securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la agentul 

economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. De asemenea, unităţile de învăţământ professional şi ethnic încheie parteneriate şi protocoale de 

colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Protocolul conţine prevederi clare cu 

privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor 

de sănătate şi Securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi 

îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează înînvăţământ professional şi tehnic dual încheie contracte de 

parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/ un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea 

dministrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respective 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie contract de 

pregătire practică individual cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ. Contractele prevăzute se reglementează prin 

metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei 

părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă 

şi prin alte mijloace de informare. 
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(5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din 

străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare 

din statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. 

 

TITLUL VII. Organizarea predării disciplinei Religie 

în învățământul preuniversitar (Cf. Ordinului nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar) 
 

Prevederi generale 
Art. 351. Prezenta metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, 

inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie.  

Art. 352. 

(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-

cadru ale învăţământului liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.  

(2) În conformitate cu prevederile legale, elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se 

asigură dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.  

(3) În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar 

se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această 

disciplină.  

(4) Conducerile inspectoratelor şcolare şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar care au clase de nivel liceal, profesional 

au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării condiţiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor 

menţionate la alin. (1) şi (2).  

(5) Conducerile unităţilor de învăţământ care şcolarizează nivelurile de învăţământ menţionate la alin. (1) au obligaţia de a 

informa elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora cu privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de 

Religie.  

 

Înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie 

Art. 353. 

(1) Părinţii/ tutorii legal instituiţi ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa 

la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele 

cultului solicitat.  

(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.  

(3) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau 

a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

(4) Cererile menţionate la alin. (1) şi (3) se depun la secretariatul unităţii de învăţământ la care este înscris elevul şi se 

înregistrează în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR).  

(5) În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscrişi în unitatea de învăţământ, cererile menţionate la alin. (1) şi 

(3) se depun, de regulă, până la sfârşitul lunii decembrie, pentru anul şcolar următor.  

Art. 354. - Părinţii copiilor care urmează să îşi facă debutul şcolar în învăţământul primar şi care doresc participarea 

copilului la ora de Religie bifează în cererea-tip de înscriere rubrica corespunzătoare, precizând cultul solicitat.  

Art. 355. 

(1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate în art. 345, inclusiv după începerea 

cursurilor şcolare, sunt aprobate de consiliul de administraţie dacă la nivelul unităţii de învăţământ se organizează predarea 

disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi incluşi în formaţiunile deja existente, organizate pentru 

studiul Religiei, cultul solicitat.  

(2) În cazul solicitărilor menţionate la alin. (1) pentru care unitatea de învăţământ nu organizează predarea disciplinei 

Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, după caz, prevederile art. 347.  

Art. 356.  În situaţia în care părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului 

şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără 

disciplina Religie.  

 

Organizarea predării disciplinei Religie 

Art. 357. 

(1) În învăţământul liceal şi profesional, predarea disciplinei Religie se organizează cu întreaga clasă, dacă cererile depuse 

solicită frecventarea orei de Religie la acelaşi cult.  

(2) În situaţia în care, pentru un nivel de clasă, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie pentru mai multe cu lte, 

conducerea unităţii de învăţământ organizează predarea disciplinei Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasă 

respectiv în mai multe formaţiuni de studiu, corespunzătoare cultelor pentru care există solicitări, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la efectivele formaţiunilor de elevi.  

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45726502&d=2016-10-18#p-45726502
http://lege5.ro/Gratuit/gm4teojzga/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor?pid=&d=2016-10-18
http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900363&d=2016-10-18#p-82900363
http://lege5.ro/Gratuit/g44danjugq/metodologia-de-organizare-a-predarii-disciplinei-religie-in-invatamantul-preuniversitar-14092015?pid=82900384&d=2016-10-18#p-82900384
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Art. 358.  

(1) În situaţia în care numărul solicitărilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, depuse de elevii de la 

acelaşi nivel de clasă, nu permite constituirea formaţiunii de studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului 

minim prevăzut de lege, studierea disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face şi în regim simultan. 

(2) În situaţia menţionată la alin. (1), predarea în regim simultan se face pentru elevii care solicită studierea Religiei pentru 

cultul respectiv de la două sau mai multe niveluri de clasă aparţinând aceluiaşi nivel de învăţământ - 

primar/gimnazial/liceal/profesional.  

(3) Aprobarea predării disciplinei Religie în regim simultan se face de către inspectoratul şcolar, la propunerea motivată a 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  

Art. 359.   

(1) În cazul în care numărul mic de cereri depuse la unitatea de învăţământ pentru frecventarea orei de Religie pentru un 

anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predării disciplinei Religie pentru acel cult în niciuna din 

situaţiile menţionate anterior, elevii cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină pot să 

participe la studiul Religiei în cadrul cultului propriu.  

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele şcolare încheie acorduri de parteneriat cu reprezentanţii 

instituţiilor de cult, valabile cel puţin pe durata unui an şcolar, în care se reglementează modalitatea de organizare şi 

desfăşurare a orei de Religie pentru elevii care studiază această disciplină în cadrul cultului propriu.  

(3) Acordurile de parteneriat prevăzute la alin. (2) trebuie să conţină reglementări cu privire la următoarele aspecte: locul  de 

desfăşurare a orei de Religie - spaţii şcolare sau spaţii puse la dispoziţie de către cult, asigurarea de către instituţia de cult a 

personalului didactic calificat, abilitat să predea disciplina Religie în baza protocolului încheiat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării şi cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalităţile, responsabilităţile şi termenele de 

comunicare/transcriere în cataloage a absenţelor şi a rezultatelor şcolare.  

(4) Persoanele nominalizate de către reprezentanţii instituţiilor de cult pentru predarea disciplinei Religie pentru elevii aflaţi 

în cazurile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi să se angajeze să 

parcurgă programa corespunzătoare nivelului de clasă în care se află elevul/elevii.  

(5) Copii ale documentelor care dovedesc competenţa personalului nominalizat de instituţiile de cult pentru predarea 

Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa şcolară, precum şi orarul de desfăşurare a orelor de Religie 

în cadrul cultului se ataşează anual la acordurile de parteneriat menţionate la alin. (2).  

(6) Absenţele şi calificativele/notele obţinute de elevi la ora de Religie organizată de cultul religios se transmit în scris 

unităţii de învăţământ, printr-un document semnat şi ştampilat, la termenele prevăzute în acordul de parteneriat, şi se 

transcriu în catalogul clasei de către învăţătorul, institutorul, profesorul pentru învăţământ primar sau profesorul diriginte al 

clasei din care face parte elevul.  

 

Organizarea activităţii elevilor care nu studiază disciplina Religie 

Art. 360.  Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie sau cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru 

frecventarea orelor la această disciplină, unităţile de învăţământ stabilesc prin propriul regulament de organizare şi 

funcţionare activităţile pe care aceştia le pot desfăşura, spaţiile în care se desfăşoară activităţile, precum şi responsabilităţile 

privind asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor, în perioada în care ceilalţi elevi ai clasei participă la ora de Religie. 

Art. 361.  

(1) Elevii cărora nu li se pot asigura condiţiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform confesiunii proprii, pot solicita 

să participe, în calitate de audienţi, la orele de Religie organizate de unitatea de învăţământ pentru elevii aparţinând altor 

culte. Participarea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ, la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal 

instituiţi ai elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori. 

(2) Elevii care participă ca audienţi la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluaţi, iar situaţia şcolară a 

acestora se încheie fără disciplina Religie.  

Art. 362.  Absenţa elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie exonerează cadrul didactic/personalul didactic 

auxiliar care asigură organizarea/desfăşurarea/supravegherea activităţii de orice tip de răspundere.  

 

TITLUL VIII.   Sănătatea şi securitatea muncii 
(Cf. art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

(cf. ORDIN nr. 5487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2) – ANEXA 1 

 
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă  

Art. 363.  

(1) Normele de securitate și sănătate în muncă sunt conforme prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006 și Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, standardelor și altor reglementări în domeniu, la condițiile 

concrete de executare a activităților din școală, astfel încât să fie stabilite modalitățile de acțiune pentru prevenirea tuturor 

riscurilor posibile de accidentare și îmbolnăvire profesională.  

(2) Conform prevederilor art.13 lit.e), din Legea Securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006, angajatorul are obligația să 

elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și 

sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.  

Art. 364.  

(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.  
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(2) Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților și să asigure 

securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.  

(3) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile 

legii.  

(4) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

(5) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către angajator împreună cu 

comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  

(6) Instruirea prevăzută la alin. (5) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă 

sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se 

efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.  

(7) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.  

(8) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura 

implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul  

protecţiei muncii.  

(9) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel 

puţin 50 de salariaţi.  

(10) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate 

şi sănătate în muncă, numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil.  

(11) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul 

activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni. 

(12) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile specifice ale 

acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.  

Art. 365. Angajatorul are următoarele obligații pentru asigurarea protecției, igienei, sănătății și securității muncii:  

a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu atribuții în domeniul protecției 

muncii;  

b) să acorde persoanelor cu atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă un timp adecvat și să le furnizeze mijloace 

necesare pentru a-și putea exercita atribuțiile;  

c) să asigure dotarea, întreținerea, verificarea echipamentelor individuale de protecție și a echipamentelor individuale de 

lucru;  

d) să asigure materiale igienico-sanitare;  

e) să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul 

asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor;  

f) să asigure condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de 

preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent;  

g) să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii pentru controlul medical al salariaţilor atât la 

angajarea în muncă, cât şi pe durata executării contractului individual de muncă.  

Art. 366. Fiecare salariat are obligația să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea sa precum și a 

celorlalți salariați.  

Art. 367. Pentru a asigura protecția, igiena, securitatea și sănătatea în muncă salariații au următoarele obligații:  

a) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;  

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase și celelalte mijloace din dotare;  

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, ale echipamentelor 

tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d) să aducă la cunoștință conducătorului unității orice deficiențe tehnice sau alte situații care constituie un pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională;  

e) să aducă la cunoștință conducătorului unității în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana 

proprie sau de alți angajați;  

f) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducătorul 

unității;  

g) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;  

h) să utilizeze materialele igienio-sanitare primite corespunzător;  

i) să participe la instructajele organizate de Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ, în domeniul securității și sănătății în 

muncă.  

 

TITLUL IX. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității 
(Cf. art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 
Art. 368.  

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.  

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o 

presteze.  

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc.  
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(4) În cadrul relațiilor de muncă funcționeaza principiul egalității de tratament față de toți salariații din unitate.  

Art. 369.  

(1) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală este interzisă.  

(2) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau 

mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. 2, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea 

recunoașterii, folosirii sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 

(3) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. 2, 

dar care produc efectele unei discriminări directe.  

(4) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie 

socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.  

Art. 370.  

(1) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.  

(2) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate 

elementele şi condiţiile de remunerare.  

Art. 371. Salariații se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și 

sociale.  

Art. 372.  Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, salariații și angajatorul se vor informa și se vor consulta reciproc, 

în condițiile legii și ale contractului de muncă aplicabil.  

Art. 373. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.  

Art. 374. Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor 

consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.  

Art. 375. Nu sunt considerate discriminări următoarele:  

a) măsurile special prevăzute de lege pentru protecţi amaternităţii, naşterii şi alăptării;  

b) acţiunile positive prevăzute de lege pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;  

c) cerinţele de calificare prevăzute de lege pentru activităţile în care particularităţile de sex reprezintă un factor determinant 

datorită condiţiilorspecifice şi modului de executare a activităţilor respective.  

Art. 376. Este interzis să se ceară unei candidate la angajare să efectueze/prezinte un test de graviditate sau să semneze un 

angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.  

Art. 377. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un 

anumit sex, în legătura cu relaţiile de muncă, referitoare la:  

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante;  

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;  

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;  

d) stabilirea remunerației;  

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;  

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare 

profesională;  

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;  

h) promovarea profesională;  

i) aplicarea măsurilor disciplinare;  

j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;  

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.  

Art. 378. 

(1) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a 

unui comportament ce ţine de hărţuirea profesională, intelectuală sau sexuală a acesteia.  

(2) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare după criteriul 

de sex și este interzisă.  

(3) Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte 

mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă 

conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.  

(4) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire sexuală, având ca scop:  

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;  

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile  

de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 

comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.  

(5) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru încălcarea acestora.  

Art. 379.  

(1) Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public 

faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajații care 

încalcă  demnitatea personală  a altor angajați, prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală la locul de muncă, vor 

fi sanctionați disciplinar.  

(2) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conține relatarea 

detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă.  
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(3) Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamţ va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce 

investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.  

(4) La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei.  

(5) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și împotriva oricărei 

persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate conform dispozițiilor 

legale în vigoare.  

(6) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune.  

(7) Potrivit dispozițiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, hărțuirea unei persoane 

prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține satisfacții de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de 

autoritatea sau influența pe care i-o conferă funcția îndeplinită la locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă.  

Art. 380. Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul 

nediscriminatoriu la:  

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

b) venituri egale pentru muncă de valoare egală;  

c) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;  

d) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi.  

 

Art. 381.  

(1) Este înterzis oricărui salariat să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul unității de 

învățământ în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea activității, prin:  

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.  

d) ştirbirea demnităţii salariaţilor.  

(2) Persoanele care încalcă demnitatea altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire 

sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare vor fi supuşi unei anchete administrative instituite la nivelul conducerii şi 

sancţionarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare.  

(3) Încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, atrage răspunderea 

disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz a persoanelor vinovate. (art. 45 şi 46 din Lege) 

(4) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea 

prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor 

salariaților.  

(5) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei persoane, pot fi 

derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile 

de violență sau hărțuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.  

 

 

TITLUL X. Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau  

contractuale specifice (Cf. art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul  muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare) 
 
Art. 382. În vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților, angajarea se face prin încheierea 

contractului individual de muncă.  

Art. 383. Încheierea contractului  individual  de  muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea 

drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.  

Art. 384.  

(1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la contractul de muncă pe 

ramură, în condiţiile legii.  

(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi 

salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul 

individual de muncă.  

(3) Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual de muncă în registrul general 

de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.  

(4) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se 

negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.  

Art. 385.  

(1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, contractele individuale de muncă se încheie 

între înstituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de 

inspectorul şcolar general. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul individual de muncă se 

încheie între instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat.  

(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.  

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, afiliată la una dintre federaţiile 

semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.  

Art. 386.  
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(1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.  

(2) În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioadă determinată.  

Art. 387.  

(1) Unitatea de învățământ se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile 

semnatare ale prezentului contract, în termen legal, posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.  

Art. 388. - În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afară unităţii de învățământ 

obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului.  

Art. 389.  

(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, la 

încheierea contractului îndividual de muncă pe perioadă nedeterminată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum 

urmează:  

- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  

- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.  

(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, la 

încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează:  

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;  

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;  

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.  

(3) Pe durata perioadei de probă, salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute de legislaţia 

muncii, prezentul contract colectiv de muncă, regulamentul intern şi contractul individual de muncă.  

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ.  

Art. 390. Desfăşurarea activităţii didactice în regim de cumul şi plată cu ora se face potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Încadrarea personalului didactic în regim de plată cu ora sau 

prin cumul se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între unitatea de învăţământ, 

reprezentată prin director şi salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare 

şi prezentului contract colectiv de muncă.  

Art. 391. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte 

renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.  

Art. 392.  

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.  

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la drepturile salariale 

nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.  

(3) În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

lege.  

(4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) condiţiile de muncă; 

e) salariul; 

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.  

(5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alîn. (3) din Codul muncii, în timpul 

executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la acesta.  

(6) Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în 

actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, fără a fi necesară 

o cerere a salariatului în acest sens.  

(7) În situaţia în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, actul adiţional se încheie în termen 

de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de voinţă al părţilor.  

(8) În situaţia excepţională în care contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, actul adiţional 

se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data încunoştiinţării în scris a salariatului despre elementul/elementele care 

se modifică.  

Art. 393.  

(1) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se face în conformitate cu prevederile Legii 

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

(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi delegarea şi detaşarea personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.  

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învățământ poate fi transferat, în condiţiile legii, la cerere sau în 

interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta. 

Art. 394.  

(1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de Codul muncii, de legislaţia specială, 

precum şi de contractul colectiv de muncă.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii 

drepturilor de natură salarială de către angajator.  

(3) În situaţia suspendării contractului îndividual de muncă din motive imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta 

nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.  
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(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, unitatea de învățământ nu poate opera nicio modificare a 

contractului individual de muncă, decât cu acordul salariatului.  

Art. 395.  

(1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de învaliditate gradul III, cu drept de a presta activitate în 

învăţământ maxim jumătate de normă i se încheie act adiţional la contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea 

timpului de muncă pe perioada invalidităţii.  

(2) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate gradul II, respectiv gradul I, i se va rezerva 

catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al 

asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacităţii de muncă şi, deci, încetarea calităţii de 

pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează şi de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor 

sociale, a deciziei prin care se constată pierderea defînitivă a capacităţii de muncă.  

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, 

aceştia urmând a fi reintegraţi pe funcţia/postul deţinute la data pierderii capacităţii de muncă sau, în caz contrar, pe un post 

corespunzător studiilor şi aptitudinilor profesionale ale acestora.  

Art. 396.  

(1) Contractul îndividual de muncă poate înceta:  

a) de drept;  

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;  

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.  

(2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.  

Art. 397.  

(1) Este interzisă concedierea salariaţilor:  

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;  

b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.  

(2) concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:  

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;  

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;  

c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii 

deciziei de concediere;  

d) pe durata concediului de maternitate;  

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu 

handicap;  

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 

pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;  

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; 

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă 

pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat;  

i) pe durata efectuării concediului de odihnă;  

j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic.  

Art. 398.  

(1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, 

în scris, intenţia de concediere organizaţiei sindicale din care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea 

deciziei de încetare.  

(2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de 

expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de 

muncă în condiţiile art. 64 din Codul muncii.  

(3) Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi 

de plăţi compensatorii, conform legii.  

(4) În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limita 

posibilităţilor, un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor 

concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală de ocupare a forţei de 

muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă 

stabilite de medicul de medicina muncii.  

Art. 399.  

(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare 

prealabilă, stabilite prin prezentul contract colectiv de muncă.  

(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală şi/sau practică, se face de către o 

comisie numită de unitatea de învățământ. Din comisie va face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale afiliate la 

una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, desemnat de aceasta, al cărei membru este salariatul în cauză.  

(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:  

a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;  

b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.  

(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.  

(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul 

în cauză a urmat cursuri de formare profesională în respectiva materie.  
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(6) Rezultatele examinării şi concluziile comisiei de evaluare privind corespunderea/ necorespunderea profesională se 

consemnează într-un proces-verbal.  

(7) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are 

dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se adresează consiliului de 

administraţie al unităţii de învățământ şi se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.  

(8) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, după formularea contestaţiei şi 

reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, conducătorul unităţii de învățământ, după îndeplinirea obligaţiilor 

prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite şi comunică decizia de desfacere a contractului individual de muncă al 

salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia se motivează în fapt şi în drept, cu menţionarea 

rezultatelor evaluării, a termenului şi a instanţei la care poate fi contestată, se comunică salariatului în termen de cel mult 5 

zile de la data emiterii şi produce efecte de la comunicare.  

Art. 400.  

(1) Salariatele/salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru creşterea copilului până la 

împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani nu pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art. 61 lit. d) din 

Codul muncii, pe o perioadă de minim 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare.  

Art. 401.  

(1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un termen de preaviz, durata acestuia va 

fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină 

concedierea.  

(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, 

pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi care li se cuvin.  

Art. 402.  

(1) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, 

după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:  

a) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;  

b) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care 

cumulează pensia cu salariul;  

c) contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul şcolar respectiv.  

(2) În cazul în care, la nivelul unităţii/instituţiei, există mai multe posturi de aceeaşi natură şi unul sau mai multe dintre 

acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor care le ocupă.  

(3) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:  

a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface contractul de muncă al salariatului 

care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiînţare;  

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;  

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în 

întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.  

(4) Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul unităţii de învățământ.  

Art. 403.  

(1) Unitatea de învățământ care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de 

concediere individuală pentru motive neimputabile salariaţilor are obligaţia de a încunoştinţa în scris organizaţiile sindicale 

afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă despre aceasta şi de a face publică măsura, prin 

publicare în presă şi la sediul unităţii/instituţiei. De asemenea, unitatea/instituţia are obligaţia de a transmite salariaţilor care 

au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat 

anterior, în aceleaşi condiţii existente anterior concedierii, fără concurs sau perioadă de probă, dacă îndeplinesc condiţiile 

cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.  

(2) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la alin. (1), 

pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.  

(3) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (1) nu îşi manifestă în scris consimţământul în 

termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, unitatea/instituţia poate face noi încadrări pe locurile de 

muncă rămase vacante.  

(4) Unitatea/instituţia este obligată să încunoştinţeze în scris personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere 

de activitate, în situaţia în care, la data începerii anului şcolar, se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă) ori s-a 

reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă. Directorul unităţii/instituţiei are obligaţia să comunice în scris 

cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile/catedrele eliberate se ocupă în etapele 

ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-

cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei  

naţionale.  

Art. 404.  

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul 

preuniversitar răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.  

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul muncii.  

(3) Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplînară prealabilă şi etapele care trebuie parcurse se stabilesc 

prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii de învățământ, cu respectarea dreptului salariatului de a fi 

informat cu privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se apăra.  

Art. 405.  
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(1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituţia despre această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi 

motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile 

calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi respectiv 20 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de 

conducere.  

(2) În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice 

mijloc de probă.  

(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea de învățământ nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă. 

 

TITLUL XI. Soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale  

ale salariaților 
(Cf. art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

Art. 406.  

(1) În măsura în care va face dovada încălcarii unui drept al său, orice salariat interesat poate sesiza, în scris, conducerea 

unității de învățământ.  

(2) Cererile sau reclamațiile vor fi înregistrate și discutate în Consiliul de administrație. În funcție de conținutul lor, se va 

dispune cercetarea faptelor de către o comisie de cercetare a abaterilor disciplinare ale personalului, pentru stabilirea 

adevărului. În termen de 30 de zile se va da solicitantului răspunsul în scris. 

 

TITLUL XII. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 
(Cf. art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cf. ORDINULUI nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 6.143/2011) 

Art. 407.  

(1) Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi pentru personalul 

didactic auxiliar se stabilesc de către directorul unităţii de învăţământ, împreună cu responsabilul/coordonatorul 

comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcţional şi câte un reprezentant al fiecărei organizaţii sindicale 

afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri 

în unitatea de învăţământ, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru. 

(2) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ de către o comisie de 

evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administraţie, la propunerea 

consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ. Componenţa şi 

numărul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcţie de particularităţile unităţii/instituţiei de 

învăţământ, şi este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unităţii/instituţiei de 

învăţământ până la data începerii activităţii de evaluare. 

(3) Evaluarea activităţii cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar 

la nivelul compartimentului funcţional, prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii 

comisiei/compartimentului funcţional pentru fiecare persoană evaluată. 

(4) La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, dacă este cazul, 

cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru 

punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la 

portofoliul personal. 

(5) Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcţional completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de 

autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează 

consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei.  

(6) Din comisia de contestaţii nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie, care au realizat evaluarea iniţială în 

cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor funcţionale sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie. 

 

TITLUL XIII. Interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar (cf.Ordinului MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar) 
Dispoziţii generale şi definiţii 

Art. 408. — (1) Ministerul Educaţiei îşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte 

accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio 

discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul 

socio-economic al familiilor, mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei. 

 (2) Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene şi unităţile de învăţământ preuniversitar din România vor promova 

cu prioritate principiile şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea 

socio-etno-culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi fără excludere generate de 

originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate si/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul sodoeconomic al familiilor, 

mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei. 

Art. 409. 
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(1) În învăţământul preuniversitar este interzisă segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al cerinţelor 

educaţionale speciale, pe criteriul statutului sodoeconomic al familiilor, al mediului de rezidenţă şi al performanţelor şcolare 

ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi ale prevederilor prezentului ordin. 

 (2) Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă pentru implementarea 

principiilor şcolii incluzive. 

Art. 410. — Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de 

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

Art. 411. 

(1) Constituie segregare şcolară pe criteriul etnic separarea fizică a elevilor aparţinând unui grup etnic în unităţile de 

învăţământ preuniversitar/grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/altele, astfel încât procentul elevilor aparţinând grupului 

etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar/ grupă/ clasă/ clădire/ ultimele două bănci/altele 

este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii aparţinând grupului etnic respectiv îl reprezintă în totalul populaţiei 

de vârstă corespunzătoare unui ciclu de educaţie în respectiva unitate administrativ-teritorială. 

 (2) Nu constituie segregare şcolară pe criteriul etnic situaţia în care se constituie grupe/ clase/ unităţi de învăţământ 

preuniversitar formate preponderent sau doar cu elevi aparţinând unui grup etnic, în scopul predării în limba maternă a 

acelui grup etnic sau în sistem bilingv. 

Art. 412. 

(1) Constituie segregare şcolară pe criteriul dizabilităţii şi/ sau al cerinţelor educaţionale speciale separarea fizică a elevilor 

cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de 

masă, astfel încât procentul elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o grupă/clasă/clădire/ultimele 

două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este disproporţionat în raport cu procentul elevilor cu  

dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi 

unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. 

 (2) Constituirea de clase cu elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar de masă reprezintă segregare şcolară şi este interzisă. 

 (3) Nu constituie segregare şcolară înfiinţarea şi funcţionarea, în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ special. 

 (4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în situaţii temeinic justificate, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea de grupe sau clase cu antepreşcolari, preşcolari sau elevi 

cu dizabilităţi şi/ sau cu cerinţe educaţionale speciale într-o unitate de învăţământ de masă nu reprezintă segregare şcolară. 

Art. 413. 

(1) Constituie segregare şcolară pe criteriul statutului socioeconomic al părinţilor/ familiilor separarea fizică a elevilor care 

provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic în grupe/ clase/ clădiri/ ultimele două bănci/ altele din învăţământul de 

masă, astfel încât procentul elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o grupă/ clasă/ clădire/ 

ultimele două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este disproporţionat în raport cu procentul 

elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o altă grupă/ clasă/ clădire/ ultimele două bănci/ altele 

din aceeaşi unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. Evaluarea statutului socioeconomic al părinţilor/ 

familiilor antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor se va face în baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinşi în 

metodologia de monitorizare a segregării şcolare pe criteriul statutului socio-economic al părinţilor/ familiilor (cum ar fi 

nivelul de studii al părinţilor, nivelul veniturilor familiilor, altele). 

Art. 414. 

(1) Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare separarea fizică a elevilor prin constituirea de grupe/clase 

în funcţie de performanţele şcolare ale elevilor, astfel încât procentul  elevilor cu un anumit nivel al performanţelor şcolare, 

la constituirea unei grupe sau clase, este disproporţionat în raport cu procentul elevilor cu acelaşi nivel al performanţelor 

şcolare din alte grupe/clase, de acelaşi nivel. 

(2) Prevederile prezentului ordin nu aduc nicio modificare Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat. După parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat şi repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în licee, 

constituirea claselor de liceu se va face prin mixarea elevilor repartizaţi unui liceu, astfel încât să fie evitată orice segregare 

şcolară pe criteriul performanţelor şcolare. 

Art. 415. — (1) Constituie segregare şcolară pe criteriul mediului de rezidenţă separarea fizică a elevilor din învăţământul 

secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un anumit mediu de rezidenţă este 

disproporţionat în raport cu procentul elevilor care provin din acelaşi mediu de rezidentă dintr-o altă clasă, de acelaşi nivel. 

Art. 416. — Metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în 

prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară se aprobă prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. 

Rolul comisiei şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii în domeniul prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare şcolară 

Art. 417. — Comisia şcolară pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii exercită următoarele atribuţii în domeniul prevenirii, eliminării sau sancţionării 

oricărei forme de segregare şcolară: 

a) monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare şcolară (pe toate criteriile) în unitatea de învăţământ 

preuniversitar unde este constituită, prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliţi prin metodologiile de monitorizare a 

segregării şcolare, centralizarea lor la nivelul unităţii şcolare şi raportarea lor către inspectoratul şcolar judeţean; 

b) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, ca la constituirea 
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grupelor/claselor de început de nivel de studii (clasa a IX-a) să se asigure mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, 

etnică, culturală etc. a circumscripţiei şcolare să fie reflectată în fiecare grupă/ clasă/ clădire/ ultimele două bănci/ altele etc.; 

c) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară  

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, modalitatea de 

repartizare a elevilor între clădirile aceleiaşi unităţi de învăţământ preuniversitar (acolo unde unitatea de învăţământ 

preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică în mai multe clădiri); 

d) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, modalitatea de 

repartizare a elevilor şi cadrelor didactice pe clase (acolo unde există mai multe clase pe acelaşi an de studiu); 

e) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, modalitatea de 

repartizare a elevilor în ultimele două bănci (acolo unde este menţinută aranjarea spaţială a claselor pe şiruri de bănci); 

f) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, reflectarea 

diversităţii sociale, etnice, culturale etc. În spaţiul şcolar şi în activităţile didactice curiculare şi extracurriculare; 

g) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, reflectarea 

diversităţii sociale, etnice, culturale etc. În structurile de conducere sau organismele consultative ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (de exemplu, consiliile de administraţie ale unităţii de învăţământ preuniversitar, comitetele de părinţi etc.); 

h) identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele de incluziune educaţională și recomandă directorului unităţii 

şcolare de învăţământ preuniversitar angajarea acestor resurse umane (de exemplu mediator şcolar, consilier şcolar, cadre 

didactice aparţinând grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de sprijin etc.); 

i) identifică nevoile de formare a managerilor şcolari şi a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ preuniversitar în 

domenii legate de desegregarea şcolară, abordări incluzive în educaţie, calitatea educaţiei în contexte incluzive etc. şi le 

comunică unităţii de învăţământ preuniversitar; 

j) elaborează şi coordonează implementarea planului de desegregare şcolară şi incluziune educaţională în momentul în care 

identifică o situaţie de segregare şcolară; 

k) raportează inspectoratului şcolar judeţean  progresul realizat în cadrul implementării planului de desegregare şcolară şi 

incluziune educaţională; 

l) elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea şcolară și incluziunea educaţională; 

m) elaborează planul de acomodare rezonabilă şi accesibilizare a unităţii de învăţământ preuniversitar de masă pentru 

incluziunea educaţională a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor cu dizabilităţi; 

n) elaborează şi coordonează implementarea unor campanii de conştientizare şi comunicare în circumscripţia sa şcolară 

pentru părinţi, copii/ elevi, autorităţi locale şi judeţene pentru promovarea educaţiei incluzive de calitate, pentru promovarea 

interculturalităţii sau pentru acţiuni de desegregare şcolară; 

o) propune conducerii unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale, 

autorităţile centrale, judeţene şi locale, cu alte organizaţii specializate etc. În domeniul desegregării şcolare şi incluziunii 

educaţionale; 

p) propune Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar programe, măsuri 

şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii în domeniul desegregării şcolare şi incluziunii educaţionale. 

Dispoziţii finale şi sancţiuni 

Art. 418. — Segregarea şcolară are consecinţe educaţionale şi sociale negative, cum ar fi: 

a) dificultăţi în a atrage elevii în sistemul de educaţie — grad ridicat de neşcolarizare; 

 b) incapacitatea de a menţine elevii în sistemul de educaţie — grad ridicat de abandon şcolar; 

 c) incapacitatea de a atrage şi a menţine profesorii calificaţi în şcolile respective, fapt care afectează calitatea educaţiei; 

 d) incapacitatea de a pregăti elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de şcolarizare; 

 e) menţinerea prejudecăţilor şi stereotipurilor, deopotrivă la nivelul populaţiei majoritare şi la cel al grupurilor vulnerabile 

la segregare şcolară; 

f) contribuţia la formarea unor reprezentări negative privind capacitatea şcolii de a genera progres social şi echitate. 

Art. 419. 

(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia să monitorizeze anual fiecare formă de segregare şcolară, în 

conformitate cu metodologia de monitorizare specifică fiecărui criteriu, fiecare metodologie de monitorizare aprobată 

devenind parte componentă a prezentului ordin, ca anexă a sa. 

 (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia, atunci când identifică o formă de segregare şcolară, să adopte şi să 

implementeze, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare 

şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, măsurile de 

remediere prevăzute în metodologia respectivă, metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară 

adoptată devenind parte a prezentului ordin, ca anexă a sa. 

(3) Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia să raporteze inspectoratului şcolar judeţean situaţiile identificate la 

nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazurile în care a identificat o formă de segregare şcolară, să raporteze 

măsurile de remediere adoptate şi progresul privind implementarea acestor măsuri. 

Art. 420. — (1) Inspectoratul şcolar judeţean are obligaţia să monitorizeze anual şi să centralizeze la nivelul judeţului 

situaţiile de segregare şcolară şi progresul privind implementarea măsurilor de desegregare, în conformitate cu 

metodologiile specifice fiecărui criteriu de segregare şcolară, şi să înainteze Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi 

Incluziune Educaţională raportul anual la nivelul judeţului. 
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(2) Inspectoratul şcolar judeţean are obligaţia să includă în activităţile specifice de inspecţie şcolară verificarea situaţiilor 

raportate de către unităţile de învăţământ preuniversitar în raportarea anuală privind situaţiile de segregare şcolară, precum 

şi a măsurilor de remediere adoptate şi progresul unităţii de învăţământ preuniversitar privind implementarea acestor măsuri. 

Art. 421. — Comisia Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională este obligată să realizeze centralizarea 

situaţiilor de segregare şcolară, precum şi progresul privind implementarea măsurilor de remediere la nivel naţional şi să 

înainteze ministrului educaţiei naţionale raportul anual la nivel naţional. Raportul anual la nivel naţional devine capitol al 

raportului anual privind starea sistemului de educaţie din România. 

Art. 422. 

(1) ARACIP va evalua, cu prioritate, în timpul vizitelor de evaluare externă în vederea acreditării şi evaluării externe 

periodice respectarea prevederilor prezentului ordin şi a metodologiilor subsecvente, consemnând cele constatate în 

rapoartele de evaluare externă. 

(2) La solicitarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională, ARACIP, respectiv Ministerul 

Educaţiei şi inspectoratul şcolar judeţean vor realiza activităţi de evaluare externă și control, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, în unităţile de învăţământ preuniversitar, în care au fost identificate forme de 

segregare şcolară. 

Art. 423. — Nerespectarea  obligaţiilor prevăzute în prezentul ordin de către personalul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, al inspectoratului şcolar judeţean sau de către personalul de conducere şi de execuţie, de îndrumare sau de 

control al Ministerului Educaţiei atrage răspunderea disciplinară şi patrimonială, în conformitate cu art. 280 şi următoarele 

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

Art. 424. — Raportarea eronată, cu rea-credinţă, a indicatorilor urmăriţi pentru identificarea oricărei forme de segregare 

şcolară sau raportarea eronată, cu rea-credinţă, a măsurilor de remediere adoptate sau a progresului privind implementarea 

acestor măsuri atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 425. — Refuzul unităţii de învăţământ preuniversitar de a monitoriza formele de segregare şcolară, de a raporta datele 

necesare pentru monitorizarea oricăror forme de segregare şcolară sau progresul privind implementarea măsurilor de 

desegregare ori refuzul de a elabora sau a implementa un plan de desegregare în situaţia în care în respectiva unitate de 

învăţământ preuniversitar au fost identificate forme de segregare şcolară atrage răspunderea disciplinară, administrativă, 

civilă sau penală, după caz. 

Art. 426. — Nerespectarea obligaţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare şi 

comunicare a acestora, prevăzute în metodologiile de monitorizare a tuturor formelor de segregare şcolară, atrage 

răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

 

Titlul XIV.  Protecţia şi promovarea drepturilor copilului  
(cf. LEGII nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - republicată şi actualizată 2016) 

 
Art. 427. Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile 

de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi 

lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin 

Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este 

parte. 

Art. 428. 

 (1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi 

orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior 

al copilului. 

 (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru 

socioafectiv şi la viaţa de familie. 

 (3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor 

copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

 (4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de 

autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. 

 (5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la 

copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei. 

(6) În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele: 

 a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţa la o familie; 

 b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; 

 c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de 

violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor; 

 d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde 

nevoilor concrete ale acestuia; 

 e) menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament. 

Art. 429. 

De dispoziţiile prezentei legi beneficiază: 

 a) copiii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul României; 

 b) copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate; 



71 

 

 c) copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României; 

 d) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul 

refugiaţilor în România; 

 e) copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, în situaţii de urgenţa constatate, în condiţiile prezentei legi, de către 

autorităţile publice române competente. 

Art. 430. 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) copil - persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii; 

b) familie - părinţii şi copiii acestora; 

c) familie extinsă - rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 

d) familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul IV şi 

asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

e) plan individualizat de protecţie - documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de 

protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării copilului care a 

fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil; 

f) plan de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării 

psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violenţă 

asupra copilului, precum ş a separării copilului de familia sa; 

 g) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească 

obligaţiile părinteşti faţă de copil. 

Art. 431. 

(1) Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi. 

 (2) Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia 

de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil, ţinând seama cu prioritate de interesul superior al 

acestuia. 

 (3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea 

obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, 

corespunzătoare nevoilor copilului. 

 (4) Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor 

sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. 

Art. 432. 

 Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

 b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

 c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 

 d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului; 

 e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi 

organismele private autorizate; 

 f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 

 g) respectarea demnităţii copilului; 

 h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate; 

 i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, 

religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 

 j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

 k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului; 

 l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din 

această materie. 

Art. 433. 

 Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, 

limba, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţa etnică sau origine socială, de situaţia materială, de 

gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de 

alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie. 

Art. 434. 

În orice cauză care priveşte drepturi ale copilului, instanţa verifică dacă înţelegerile dintre părinţi sau ale acestora cu alte 

persoane respectă interesul superior al copilului. 

 

 Drepturile copilului. Drepturi şi libertăţi civile 

Art. 435. 

(1) Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de 

care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 

 (2) Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane 

alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. 

 (3) Părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi 

surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie decât în cazurile în care instanţa decide în 
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acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a 

copilului. 

 (4) În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu  

copilul, instanţa va stabili un program în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de 

intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi 

de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte. 

 (5) Criteriile prevazute la alin. (4) vor fi avute în vedere şi la stabilirea programului de relaţii personale şi cu celelalte 

persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie. 

Art. 436. 

(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale. 

 (2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, 

privată şi familială. 

 (3) Participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se poate face 

numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, dupa caz, al altui reprezentant legal. 

 (4) Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi 

îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine 

avantaje personale/ instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice. 

 (5) Consiliul Naţional al Audiovizualului monitorizează modul de derulare a programelor audiovizuale, astfel încât să se 

asigure protecţia şi garantarea dreptului copilului prevăzut la alin. (1) . 

Art. 437. 

(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 

 (2) Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, care vizează promovarea bunăstării 

sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este 

inviolabilă. 

 (3) Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii, precum şi persoanele 

care, prin natura funcţiei, promovează şi asigură respectarea drepturilor copiilor au obligaţia de a le asigura informaţii, 

explicaţii şi sfaturi, în funcţie de vârsta şi de gradul de înţelegere al acestora, precum şi de a le permite să îşi exprime 

punctul de vedere, ideile şi opiniile. 

 (4) Părinţii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare decât în cazurile prevăzute expres de lege. 

Art. 438. 

 (1) Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. 

 (2) În orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie 

ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a implinit varsta de 

10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază ca audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei. 

 (3) Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de a cere şi de a primi orice informaţie pertinentă, de a fi 

consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, 

precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. 

 (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare şi li se va acorda importanţa 

cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de maturitate a copilului. 

 (5) Orice copil poate cere să fie ascultat conform dispoziţiilor alin. (2) si (3). În caz de refuz, autoritatea competentă se  va 

pronunţa printr-o decizie motivată. 

 (6) Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa copilului în procedurile care îl privesc, precum şi 

prevederile referitoare la desemnarea unui curator, în caz de conflict de interese, sunt şi rămân aplicabile. 

Art. 439. 

 (1) Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţăşi de religie. 

 (2) Părinţii îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condiţiile legii, ţinând seama de 

opinia, vârsta şi de gradul de maturitate a acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult 

religios. 

 (3) Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimţământul  acestuia;copilul care a împlinit vârsta 

de 16 ani are dreptul să îşi aleagă singur religia. 

 (4) Atunci când copilul beneficiază de protecţies pecială, persoanelor în îngrijirea cărora se află le sunt interzise orice 

acţiuni menite să influenţeze convingerile religioase ale copilului. 

Art. 440. 

(1) Copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în 

limitele prevăzute de lege. 

 (2) Autorităţile administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice sau private competente iau 

măsurile necesare asigurării exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute la alin. (1). 

Art. 441. 

 (1) Copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţa culturală proprie, la 

declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie 

în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte. 

 (2) Copilul aparţinând minorităţilor naţionale are dreptul să se exprime în limba maternă în procedurile care îl privesc. 

 (3) Modalităţile de exercitare a dreptuluiprevăzut la alin. (1), inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili 

astfel încât să nu împiedice buna realizare şi exercitare a drepturilor tuturor copiilor. 

 (4) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării asigură şi urmăreşte exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) . 

Art. 442. 
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(1) Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor 

tratament eumilitoare ori degradante. 

(2) Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un 

motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legatură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoţională a 

copilului. 

Art. 443. 

(1) Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale. 

 (2) Copilul este informat de către părinte/ reprezentant legal asupra drepturilor şi îndatoririlor ce îi revin, precum şi asupra 

modalităţilor de exercitare şi îndeplinire a acestora. 

 (3) Îndatoririlecopilului se stabilescînfuncţie de vârstaşigradul de maturitate, fără ca acestea să conducă la încălcări ale 

drepturilor sale. 

 

Mediul familial şi îngrijirea alternativă 

Art. 444. 

 (1) Copilul are dreptul să crească alături de părinţii sai. 

 (2) Părinţii au obligaţia să asigure copilului, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă dezvoltare ale copilului, 

orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute înprezenta lege. 

 (3) Părinţii copilului au dreptul să primească informaţiile şi asistenţa de specialitate necesare în vederea îngrijirii, creşterii 

şi educării acestuia. 

Art. 445. 

 (1) Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. 

 (2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului şi să 

asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale 

cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi întreţinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi administrarea 

patrimoniului său. 

 (3) În situaţia în care ambii părinţi exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum 

cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii 

chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor părinţi. 

 (4) În situaţia în care, din orice motiv, un părinte nu îşi exprimă voinţa pentru luarea deciziilor prevăzute la alin. (3), acestea 

se iau de către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al 

copilului. 

 (5) Ambii părinţi, indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul de a solicita şi de a primi informaţii 

despre copil din partea unităţilor şcolare, unităţilor sanitare sau a oricăror altor instituţii ce intră în contact cu copilul. 

 (6) Un părinte nu poate renunţa la autoritatea părintească, dar se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea 

de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 din Codul civil. 

 (7) Se consideră motive întemeiate pentru că instanţa să decidă că autoritatea părintească să se exercite de către un singur 

părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de călalt părinte, 

condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de 

violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a 

autorităţii părinteşti. 

 (8) În cazul existenţei unor neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligatiilor 

părinteşti, instanţa judecătorească, dupa ascultarea ambilor părinţi, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului. 

Art. 446. 

Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şis ocială. În 

acest scop părinţii sunt obligaţi: 

a) să supravegheze copilul; 

b) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării 

profesionale a copilului. 

Art. 447. 

 (1) Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor 

sale, nu poate fi lăsat îngrija acestora are dreptul la protecţie alternativă. 

 (2) Protecţia prevăzută la alin. (1) include instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială prevăzute de prezenta lege, 

adopţia. În alegerea uneia dintre aceste soluţii, autoritatea competentă va ţine seama în mod corespunzător de necesitatea 

asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică. 

Art. 448. Părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor legali, le revine responsabilitatea de a asigura cele mai bune condiţii de 

viaţă necesare creşterii şi dezvoltării copiilor; părinţii sunt obligaţi să le asigure copiilor locuinţa, precum şi condiţiile 

necesare pentru creştere, educare, învăţătura, pregătire profesională, precum şi un mediu de viaţă sănătos. 

Art. 449. 

 (1) Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale. 

 (2) Copilul cu handicap are dreptul la educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităţilor 

proprii, în vedere adezvoltării personalităţii sale. 

 (3) În vederea asigurării accesului la educaţie, recuperare şi reabilitare, copilul cu handicap poate fi şcolarizat în alt judeţ 

decât cel de domiciliu, cus uportarea cheltuielilor din bugetul judeţului în care se află unitatea de învăţământ. 

 (4) Îngrijirea specială trebuie să asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copiilor cu handicap. 

Îngrijirea specială constă în ajutor adecvat situaţiei copilului şi părinţilor săi ori, după caz, situaţiei celor cărora le este 

încredinţat copilul şi se acordă gratuit, ori de câte ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv şi fără 
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discriminare al copiilor cu handicap la educaţie, formare profesională, servicii medicale, recuperare, pregătire, în vederea 

ocupării unui loc de muncă, la activităţire creative, precum şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare 

socială şi dezvoltare a personalităţii lor. 

 (5) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să 

iniţieze programme şi să asigurere sursele necesare dezvoltării serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap 

şi ale familiilor acestora în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea 

activă la viaţa comunităţii. 

 

Educaţie, activităţi recreative şi culturale 

Art. 450.  

(1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi 

personalităţii sale. 

 (2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să 

înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare. 

 (3) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviinţarea instanţei judecătoreşti de a-şi schimba felul învăţăturii şi 

al pregătirii profesionale. 

Art. 451. 

 (1) Ministerul Educaţiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi 

unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să 

întreprindă măsuri necesare pentru: 

 a) facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; 

 b) dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în familie; 

 c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerinţele programei şcolare naţionale, 

pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii; 

 d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor îns istemul 

naţional de învăţământ; 

 e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a dreptului acestuia de a participa liber la viaţa 

culturală şi artistică; 

 f) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul 

şcolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport şi altele asemenea. 

 (2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul 

didactic auxiliar şi cel administrativ şi de a fi informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 

acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante încadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise. 

 (3) Copilul, personal şi, dupa caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi 

rezultatele evaluării şi de a se adresa în acest sens conducerii unităţii de învăţământ, în condiţiile legii. 

 (4) Cadrele didactice au obligaţia de a referi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă asupra copilului şi de a semnala 

serviciului public de asistenţă socială sau, dupa caz, direcţiei generale de asistenţa socială şi protecţia copilului, aceste 

cazuri. 

Art. 452. 

 (1) Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. 

 (2) Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative 

proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii. Autorităţile publice au obligaţia să 

contribuie, potrivit atribuţiilor ce le revin, la asigurarea condiţiilor exercitării în condiţii de egalitate a acestui drept. 

 

Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă 

Art. 453. 

 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, 

violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: 

familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/ detenţie, internet, 

mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc. 

 (2) Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de 

violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon 

sau neglijenţă. 

 (3) Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra 

unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului. 

Art. 454. 

(1) Părinţii copilului sau, după caz, alt reprezentant legal al acestuia, autorităţile publice şi organismele private au obligaţia 

să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita readaptarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a oricărui copil 

care a fost victima oricărei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane 

sau degradante. 

 (2) Persoanele menţionate la alin. (1) vor asigura condiţiile necesare pentru care adaptarea şi reintegrarea să favorizeze 

sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului. 
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Protecţia copilului împotriva exploatării economice 

Art. 455. 

(1) Copilul are dreptulde a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în 

afara familiei, inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în domeniul cultural, 

artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia 

ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 

(2) Este interzisă orice practică prin intermediul căreia un copil este dat de unuls au de ambii părinţi ori de reprezentantul lui 

legal, în schimbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă. 

(3) În situaţiile în care copiii de vârstă şcolară se sustrag procesului de învăţământ, desfăşurând munci cu nerespectarea 

legii, unităţile de învăţământ sunt obligate să sesizeze de îndată serviciul public de asistenţă socială. În cazul unora semenea 

constatări, serviciul public de asistenţă socială împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi cu celelalte instituţii publice 

competente sunt obligate să ia măsuri în vedereare integrării şcolare a copilului. 

(4) Inspecţia Muncii, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, are obligaţia 

de a promova campanii de conştientizare şi informare: 

a) pentru copii – despre măsurile de protecţie de care pot beneficia şi despre  riscurilepe care le implică cazurile de 

exploatare economică; 

b) pentru publicul larg – incluzând educaţie parentală şi activităţi de pregătire  pentru categoriile profesionale care lucrează 

cu şi pentru copii, pentru a-i ajuta să asigure copiilor o reală protecţie împotriva exploatării economice; 

 c) pentru angajatori sau potenţiali angajatori. 

Art. 456. 

(1) Prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling 

prevăzute la art. 91 alin. (1) este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la 

domiciliul copilului. 

(2) Condiţiile de muncă pentru situaţiile prevăzute  la alin. (1) şi modalităţile procedurii de informare prealabilă se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului. 

 

Protecţia copilului împotriva consumului de droguri 

Art. 457. 

 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope. 

 (2) Este interzisă vânzarea de solvenţi copiilor, fără acordul părintelui ori al altui reprezentant legal. 

 (3) Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi, 

după caz, cu alte autorităţi sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, are obligaţia de a lua măsurile 

corespunzătoare pentru: 

 a) prevenirea folosirii copiilor la producţia şi traficul ilicit al acestor substanţe; 

 b) conştientizarea publicului larg şi, în mod particular, a copiilor cu privire la această problematică, inclusiv prin 

intermediul sistemului de învăţământ şi, după caz, prin introducerea acestui subiect în programa şcolară; 

c) sprijinirea copiilor şi familiilor acestora, prin consiliere şi îndrumare - dacă este necesar, de natură confidenţială, dar şi 

prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze recuperarea fizică şi psihică şi reintegrarea socială a copiilor 

dependenţi de droguri, inclusiv prin dezvoltarea în acest scop de metode de intervenţie alternativă la instituţiile psihiatrice 

tradiţionale; 

 d) dezvoltarea suplimentară a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra apariţiei consumului de droguri la copii, ca 

şi asupra implicării acestora în producţia şi traficul ilicit de droguri; evaluarea permanentă a acestor situaţii, a progreselor 

realizate, a dificultăţilor întâmpinate şi, respectiv, a obiectivelor propuse pentru viitor; 

 e) dezvoltarea unui sistem de informare publică care să reducă toleranţa în ceea ce priveşte consumul de droguri şi să ajute 

la recunoaşterea primelor simptome de consum de droguri, mai ales în rândul copiilor. 

 (4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) se vor asigura că opiniile copiilor sunt luate în considerare la elaborarea strategiilor 

antidrog. 

 

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei 

Art. 458. 

(1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, 

încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, 

sexual şi economic. 

(2) Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea 

creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care 

pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau 

psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, 

neglijarea educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea copilului/ abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă 

forma de neglijare. 

Art. 459. 

Sunt interzise săvârşirea oricărui act de violenţă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol 

viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a 

copilului, atât în familie, cât şi în instituţiile care asigură protecţia, îngrijirea şi educarea copiilor, în unităţi sanitare, unităţi 

de învăţământ, precum şi în orice altă instituţie publică sau privată care furnizează servicii sau desfăşoară activităţi cu copii. 

Art. 460. 
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(1) Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu 

existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv. 

(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei direcţii generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul copilului, al cărui număr va fi adus la cunoştinţă publicului. 

Art. 461. 

Părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a supraveghea copilul şi de a lua toate măsurile în vederea prevenirii 

înlesnirii sau practicării cerşetoriei de către copil. 

Art. 462. 

 Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată: 

 a) să verifice şi să soluţioneze toate sesizările privind posibilele cazuri de abuz, neglijare, exploatare şi orice formă de 

violenţă asupra copilului; 

 b) să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 119, specializate pentru nevoile copiilor, victime ale abuzului, neglijării, 

exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului. 

Art. 463. 

Pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice, precum şi la domiciliul 

persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil. Pentru efectuarea acestor verificări, organele de poliţie 

au obligaţia să sprijine reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Art. 464. 

 (1) Reprezentanţi persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil sun t 

obligaţi să colaboreze cu reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi să ofere toate 

informaţiile necesare pentru soluţionarea sesizărilor. 

Art. 465. 

În instituţiile publice sau private, precum şi în serviciile de tip rezidenţial, publice sau private, care asigură protecţia, 

creşterea, îngrijirea sau educarea copiilor, este interzisă angajarea persoanei împotriva căreia a fost pronunţată o hotărâre 

judecătorească definitivă pentru săvârşirea, cu intenţie, a unei infracţiuni. 

 

Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

Art. 466. 

 (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în 

străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 

de zile înainte de a părăsi ţara. 

 (2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada 

absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. 

 (3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate 

cu prevederile prezentei legi. 

 (4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la 

muncă într-un alt stat. 

Protecţia copilului împotriva altor forme de exploatare 

Art. 467. 

 (1) Copilul are dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de exploatare. 

 (2) Instituţiile şi autoritătile publice, potrivit atribuţiilor lor, adoptă reglementări specifice şi aplică măsuri corespunzătoare 

pentru prevenirea, între altele: 

 a) transferului ilicit şi a nereturnării copilului; 

 b) încheierii adopţiilor, naţionale ori internaţionale, în alte scopuri decât interesul superior al copilului; 

 c) exploatării sexuale şi a violenţei sexuale; 

 d) răpirii şi traficării de copii în orice scop şi sub orice formă; 

 e) implicării copiilor în conflicte armate; 

 f) dezvoltării forţate a talentelor copiilor în dauna dezvoltării lor armonioase, fizice şi mentale; 

 g) exploatării copilului de către mass-media; 

 h) exploatării copilului în cadrul unor cercetări ori experimente ştiinţifice. 

 

Titlul XV.  Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au 

comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor  (Cf. 

Legii 118/2019, București, 20 iunie 2019) 
 

Art. 468. 

(1) În scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 

prevăzute și pedepsite de legea penală, precum și pentru a evita riscul recidivei, se organizează Registrul național 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. 

(2) Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis 

următoarele infracțiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, 

după cum urmează:a) infracțiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210; 

b) infracțiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211; 
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c) infracțiunea de proxenetism prevăzută la art. 213; 

d) infracțiunea de exploatare a cerșetoriei prevăzută la art. 214; 

e) infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie prevăzută la art. 215; 

f) infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216; 

g) infracțiunea de folosire a prostituției infantile prevăzută la art. 216(1); 

h) infracțiunea de viol prevăzută la art. 218; 

i) infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219; 

j) infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220; 

k) infracțiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221; 

l) infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222; 

m) infracțiunea de hărțuire sexuală prevăzută la art. 223; 

n) infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual prevăzută la art. 299; 

o) infracțiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374; 

p) infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375; 

q) infracțiunea de incest prevăzută la art. 377; 

r) infracțiunile prevăzute la lit. a) -q), astfel cum erau prevăzute în Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României sau 

în legi speciale, având aceleași elemente constitutive. 

 Art. 469.  

(1) În Registru se ține evidența: 

a) persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale 

în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) de către organele române competente; 

b) persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale 

din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele 

enumerate la art. 1 alin. (2); 

c) persoanelor născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state cu 

privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) și cu privire la care sunt date că se deplasează sau 

că se pot deplasa pe teritoriul României. 

(2) Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care 

instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal. 

Art. 470. În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 

a) certificat de integritate comportamentală - documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru 

sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea; 

b) copia de pe Registru - documentul eliberat autorităților române competente, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, 

după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea; 

c) extras din Registru - documentul emis cu ocazia schimbului de informații cu registrele similare din state membre sau state 

terțe; 

d) stat membru - statul membru al Uniunii Europene; 

e) stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene; 

f) categorii vulnerabile - copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei, victime ale violenței domestice și ale 

traficului de persoane, precum și orice altă persoană care aparține grupului vulnerabil definit potrivit Legii asistenței sociale 

nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 471. Comunicarea datelor din Registru se face în condițiile prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. 

Art. 472.  

(1) Persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține, 

potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar. 

(2) În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză. 

(3) Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 luni de la data eliberării. 

(4) Modelele certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, extrasului din Registru, respectiv cererilor 

pentru eliberarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 Art. 473. 

(1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei 

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane 

vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita 

persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea 

certificatului de integritate comportamentală. 

(2) În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului 

judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă 

a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 486 alin. (1). 

(3) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în 

care se poate obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe 

cazierul judiciar. 
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Titlul XVI. Măsuri privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal 
(cf. LEGII nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

  
Art.474 Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt: 

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discrimininare 

b)principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune 

practici naţionale şi internaţionale; 

c)principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de cătreactorii implicaţi direct în proces; 

d)principiul asigurării egalităţii de şanse; 

e)principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

f)principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 

Art. 475 Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea cibernetică, 

precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură  

respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Art.476 Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în mediul educaţional 

virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor în perioada utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru 

desfăşurarea activităţilor educaţionale. 

Art.477 Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile 

desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care 

revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective 

a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Art.478 Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: 

a)    numele şi prenumele preşcolarilor/ elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice  care utilizează 

aplicaţia/ platforma educaţională informatică; 

b) imaginea, vocea participanţilor, după caz; 

 c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin    

           utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 

 d) rezultatele evaluării; 

 e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile on-line: nume de 

utilizator şi parolă de acces. 

Art.479 Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării aplicaţiilor/platformelor 

educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate online. 

Art.480.Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a institui o serie de 

măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze: 

a) securitatea în mediul online; 

b) asigurarea confidenţialităţii datelor; 

c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date; 

d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. 

Art.481. Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la art. 13 din 

Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale reprezentantului 

acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii 

sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, 

drepturile persoanelor vizate. Prin măsurile dispuse, unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada păstrării în condiţii de 

siguranţă a datelor cu caracter personal, aşa cum au fost definite la art. 475. 

 

Art.482. Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului au următoarele 

obligaţii: 

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin 

utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 

b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale; 

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod care excede 

scopului prelucrării acestor date. 

Art.483. Datele cu caracter personal prevăzute la art. 475  sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activităţii didactice. 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ în afara scopului vizat, constituie o 

încălcare a prevederilor legale. 
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Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal 

      Părintele/reprezentantul legal .................................................. al minorului……………………, elev 

al Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamț, participant la activitățile instructiv-educative realizate cu ajutorul aplicațiilor 

Google Workspace și Office 365,  pachet disponibil cu titlu gratuit, îmi manifest acordul, în mod expres și neechivoc, pentru 

prelucrarea datelor  cu caracter personal de către instituție, însemnând: nume și prenume, adresa email editată de către 

program conținând domeniul oficial al școlii. 

       Conform prevederilor din regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date, instituția are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele 

cu caracter personal puse la dispoziție pentru scopul declarat - activare cont Google Workspace /Office 365. 

      Datele sunt prelucrate prin intermediul aplicației ADMA, iar această aplicație este administrată de Edu Apps în Google 

Cloud Platform pe teritoriul UE. 

    Instituția garantează păstrarea confidențialității datelor prelucrate. Instituția va prelucra datele pe toată perioada de 

funcționare ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică. 

    Conform Regulamentului UE 2016/679, beneficiați de următoarele drepturi: 

• Dreptul la informare, art. 13, art. 14 

• Dreptul de acces la date, art. 15 

• Dreptul de intervenție asupra datelor, art. 16, art. 17 

• Dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18, art. 19 

• Dreptul la opoziție, art. 21 

    Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora, caz în care ne puneți în  

imposibilitatea de a vă furniza serviciile care generează scopul declarat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 

adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul instituției. 

   De asemenea, declar că mi-au fost aduse la cunoștință următoarele îndatoriri pe care mă oblig să le respect întocmai, în 

caz contrar urmând a fi tras la răspundere conform legilor in vigoare. 

• Pe toată perioada desfășurării orelor în regim online, părintelui/reprezentantului legal, respectiv minorului, i se 

interzice realizarea de înregistrări ale activităților instructiv-educative, complete sau parțiale, de capturi/imagini 

în care să apară personalul didactic sau alți elevi, în scop personal sau pentru distribuire pe rețele de social 

media/în mediul public. 

• Linkul de conectare pe Google Meet este privat, se interzice distribuirea către alte persoane din afara clasei 

respective; linkul este destinat elevilor, nici o altă persoană nu are dreptul de a se conecta la platforma Google 

Workspace pentru a accesa activitățile didactice din mediul online. 

• Este interzisă divulgarea ID-ului și a parolei de conectare către alte persoane; de asemenea, datele de conectare 

trebuie păstrate, necunoașterea acestora poate duce temporar la imposibilitatea de a participa la activitățile din 

cadrul platformei. 

• Aplicația Google Meet va fi folosită exclusiv în cadrul lecțiilor online la care va fi prezent și un profesor al școlii 

și nu în alte scopuri. 

         În calitate de părinte/reprezentant legal al minorului  .................................................................. , am citit cele enunțate 

mai sus și declar că sunt/nu sunt de acord expres și neechivoc cu prelucrarea datelor în scopul declarat, precum și cu 

respectarea îndatoririlor ce îmi revin din accesarea aplicațiilor mai sus menționate. 

 

Data................................                                                                                             Semnătura................................ 
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TITLUL XVII. NORME METODOLOGICE ANTIBULLYNG/ 

PRIVIND COMBATEREA VIOLENŢEI PSIHOLOGICE 

 
Scopul normelor metodologice:  

a) să ajute la crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, 

motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a antepreşcolarului/preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ;  

b) să ofere un instrument de lucru pentru profesioniştii care lucrează cu antepreşcolarii/preşcolarii/elevii din sistemul 

educaţional, familiile copiilor, autorităţile responsabile cu protecţia copilului împotriva violenţei, inclusiv a violenţei 

psihologice - bullying şi cu furnizorii de servicii specializate pentru reabilitarea copiilor-victime, martori şi/sau a copiilor cu 

un comportament agresiv;  

c) să promoveze activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi cyberbullying în sistemul educaţional 

preuniversitar;  

d) să prevină, să identifice, să semnaleze şi să intervină în echipă multidisciplinară, în situaţiile de violenţă psihologică - 

bullying şi cyberbullying.  

 

DEFINIŢII OPERAŢIONALE  

ART. 484 Termenii/expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

a) violenţă psihologică - bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un 

context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea 

demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei 

persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de 

apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de 

convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se 

desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Sunt excluse termenului 

de violenţă psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între adulţi în cadrul unităţii de 

învăţământ;  

b) violenţă fizică se realizează prin atingeri/contacte fizice dureroase, exercitate de un preşcolar/elev asupra unui alt copil 

sau grup de copii, intimidare fizică îndreptată asupra victimei, distrugerea unor bunuri personale care aparţin victimei. 

Formele posibile de manifestare: împins, trasul de păr, răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, cu 

palma sau cu piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi, utilizarea unor obiecte ca arme etc.;  

c) violenţă psihologică cibernetică sau cyberbullyingul constă în acţiuni care se realizează prin intermediul reţelelor de 

internet, calculator, tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde elemente de hărţuire online, alături de un conţinut ilegal şi/sau 

ofensator care se referă la orice comportament mediat de tehnologie, identificat în spaţiul de social-media, website-uri, 

mesagerie. Această formă de violenţă nu se limitează la comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, 

filme cu un conţinut abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, şi excluderea deliberată/marginalizarea 

unui copil în spaţiul online, spargerea unei parole de cont personal de e-mail, derulate pe grupuri şi reţele de socializare 

online sau prin alte forme de comunicare electronică online;  

d) abuzul emoţional constă în expunerea repetată a unui copil la situaţii al căror impact emoţional depăşeşte capacitatea sa 

de integrare psihologică. În această situaţie, abuzul emoţional vine din partea unei persoane care se află în relaţie de 

încredere, de răspundere sau de putere cu copilul. Ca modalitate concretă, o situaţie de abuz emoţional poate îmbrăca formă 

de umilire verbală şi/sau nonverbală, intimidare, ameninţare, terorizare, restrângerea libertăţii de acţiune, denigrarea, 

acuzaţiile nedrepte, discriminarea, ridiculizarea şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de copil. Dacă abuzul emoţional 

este repetitiv şi susţinut, acesta poate conduce la afectarea diverselor paliere ale psihicului copilului, precum structura de 

personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia, devenind abuz psihologic, care are consecinţe mai grave şi pe termen 

lung asupra dezvoltării copilului;  

e) violenţă sexuală, ca formă posibilă a violenţei psihologice - bullying, constă în comentarii degradante cu conotaţii 

sexuale, injurii, propuneri indecente făcute victimei, atingeri nepotrivite;  

f) comportamentul agresiv - tip de comportament al unui elev, orientat în sens ofensator, umilitor sau distructiv, care 

provoacă daune morale, psihologice şi/sau materiale unui alt copil sau grup de copii; g) preşcolarul/elevul-victimă este 

copilul care a suferit un prejudiciu ori o atingere a vieţii, a sănătăţii sau a integrităţii sale psihice şi/sau fizice, ca urmare a 

unei fapte de violenţă săvârşite de altcineva, copil sau adult;  

h) elevul-martor se referă la elevul care a suferit indirect un abuz emoţional şi/sau psihologic, asistând la o situaţie de 

violenţă asupra unui alt copil;  

i) semnalarea unei situaţii de violenţă este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra unui copil, este 

adusă la cunoştinţa autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul atât al copilului victimă sau martor, cât şi al copilului cu un 

comportament agresiv, urmând ca acestea să asigure sau să faciliteze accesul la servicii specializate, în vederea reabilitării 

stării de sănătate fizică şi psihică;  

j) echipa multidisciplinară şi interinstituţională este echipa formată din diferiţi profesionişti, precum cadrul didactic, 

consilierul şcolar, cadrul medical din unitatea de învăţământ, asistentul social, medicul de familie, medicul specialist, 

poliţistul, magistratul ş.a., aflaţi în relaţie directă cu copilul şi sunt împuterniciţi în cadrul managementului de caz cu 

responsabilitatea de a realiza, fiecare în parte, activităţi specifice în interesul superior al copilului;  

k) managementul de caz este un proces care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi interinstituţională a 

unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială, evaluarea detaliată, planificarea 

serviciilor specializate şi de sprijin, furnizarea serviciilor şi intervenţiilor, monitorizarea şi reevaluarea periodică a 

progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate, precum şi etapa de încheiere a procesului, cu 
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monitorizarea de postservicii şi închiderea cazului, în vederea asistării copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, inclusiv a 

copiilor victime ale violenţei psihologice - bullying, martori şi copii ce manifestă comportamente agresive, cu scopul 

reabilitării acestora în mod personalizat. Managerul de caz, în situaţia de violenţă asupra copilului, este numit de către 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC).  

 

MECANISMUL DE INTERVENŢIE ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA BULLYINGULUI DIN UNITĂŢILE 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

ART. 485 Prevenirea violenţei psihologice - bullying în mediul educaţional se realizează în fiecare unitate de învăţământ în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007*) privind aprobarea Strategiei pentru 

reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare. a I.  

ART. 486  

(1) Nivelurile la care se realizează intervenţia în sistemul educaţional preuniversitar pentru prevenirea şi combaterea 

bullyingului sunt: unitatea de învăţământ, inspectoratul şcolar, Centrul de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Casa 

Corpului Didactic şi Ministerul Educaţiei, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.  

(2) Intervenţia multidisciplinară în situaţiile de bullying se realizează interinstituţional, prin acţiuni de cooperare între 

instituţiile abilitate, precum unităţile de învăţământ, serviciile publice de asistenţă socială sau direcţiile de asistenţă socială, 

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţie, precum şi în parteneriate promovate de Ministerul 

Educaţiei cu alte autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale.  

(3) Membrii  echipei multidisciplinare  specializate, familia şi cadrele didactice contribuie la integrarea copilului-victimă, 

martor şi a copilului care manifestă un comportament agresiv în unitatea de învăţământ, respectând, în toate intervenţiile, 

interesul superior al copilului.  

(4) Sesizarea situaţiilor de violenţă psihologică - bullying se realizează, la nivelul unităţii de învăţământ, conform 

infograficului din anexa nr. 4 la normele metodologice şi se semnalează la DGSAPC, Serviciul public de asistenţă 

socială/Direcţia de asistenţă socială (SPAS/DAS). Orice situaţie de violenţă asupra copilului poate fi sesizată şi la linia 

europeană gratuită de asistenţă pentru copii 116 111 sau altor entităţi cu activităţi şi/sau responsabilităţi în domeniu, 

conform anexei nr. 2 la normele metodologice.  

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, Ministerul Educaţiei, în colaborare cu alte 

autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale, va asigura elaborarea de ghiduri metodologice, pe niveluri de 

învăţământ, destinate cadrelor didactice, privind modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - 

bullying.  

ART. 487 

(1) La începutul fiecărui an şcolar, unităţile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile strategii şi planuri 

de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie esenţială pentru prevenirea şi 

combaterea bullyingului, prin:  

a) aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullyingului, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentele norme 

metodologice;  

b) procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar;  

c) evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus grupuri, propuneri extracurriculare, care au ca 

scop diminuarea fenomenului de bullying.  

(2) Metodologia de evaluare, monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii climatului şcolar pe niveluri de învăţământ este inclusă 

în ghidul metodologic aferent nivelului de învăţământ, elaborat în acest sens de Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu alte 

autorităţi centrale guvernamentale şi/sau neguvernamentale.  

ART. 488  

(1) Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, se creează un 

grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin 

acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, conform anexei nr. 3 la normele metodologice.  

(2) Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi de învăţământ, având 

maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de 

învăţământ.  

(3) Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier şcolar, trei cadre 

didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi 

ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale.  

ART. 489 În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să facă diferenţa între 

situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi intenţionate.  

ART. 490 Ministerul Educaţiei monitorizează, la nivelul învăţământului preuniversitar, prin inspectoratele şcolare, 

îndeplinirea şi respectarea prevederilor normelor metodologice.  

ART. 491 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din normele metodologice.  

ANEXA 1 la normele metodologice PREVENIREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ 

preuniversitar  

ART. 1  

(1) În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ sunt obligate să identifice 

eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, 

după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor transmite inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării.  

(2) Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează în funcţie de specificul fiecărei unităţi de 

învăţământ, prin:  
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a) implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere a violenţei, a unor 

programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a comunităţii copii-adulţi, conştientizarea 

consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina 

producerea de astfel de comportamente;  

b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau specialişti cu competenţe în 

domeniu;  

c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive între membrii 

comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor între aceştia, de tip câştig reciproc, 

implicarea participării preşcolarilor/elevilor de toate vârstele la toate deciziile care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la 

egal la egal între preşcolari/elevi;  

d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi solidaritate;  

e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu securizant din punct de 

vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, precum montarea de camere de luat vederi, profesori de 

serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale, dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, 

promovarea lucrului în echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale;  

f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină pozitivă.  

ART. 2  

(1) Fiecare unitate de învăţământ prevede în regulamentul de ordine interioară obiectivul ﮼şcoală cu toleranţă zero la 

violenţă", ce va fi adus la cunoştinţa personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De asemenea, în 

acord cu profesorii, elevii şi părinţii acestora, unităţile de învăţământ stabilesc, prin regulamentul de ordine interioară a 

unităţii de învăţământ (ROI), măsurile aplicabile în cazul unui comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unor copii 

faţă de alţi copii.  

(2) În regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ, pentru persoanele care interacţionează cu preşcolarii/elevii, 

se introduce obligativitatea unei comunicări empatice, non-violente, aceea a adoptării unui comportament/limbaj lipsit de 

etichete/umilitor.  

(3) La începutul fiecărui an şcolar, instituţiile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile strategii şi planuri 

de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate, condiţie esenţială pentru prevenirea şi 

combaterea bullyingului.  

(4) Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde:  

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii şi părinţi;  

b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile de prevenire, 

identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar;  

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;  

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau identificate;  

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor şi misiunii 

declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de bullying;  

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; g) activităţi de măsurare a 

impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului de acţiune;  

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul.  

ART. 3  

(1) Personalul didactic care interacţionează cu elevii participă la cursuri, seminare, programe de dezvoltare personală 

privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale 

copilului în diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi 

răspuns la bullying.  

(2) Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de formare 

psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate de universităţi, casele 

corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate.  

(3) Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a profesorilor-consilieri 

şcolari din unităţile de învăţământ cu  

elevii-victime, martorii, sau preşcolarii/elevii cu un comportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub 

îndrumarea unui specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu părinţii acestora.  

(4) Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii violenţei 

psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin programe de dezvoltare profesională, furnizate 

de casele corpului didactic, prin programe finanţate din fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, 

prin programe de conversie profesională, furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare 

continuă.  

(5) Inspectoratul şcolar, prin casele corpului didactic, asigură accesul personalului didactic/didactic auxiliar la activităţi de 

formare continuă, în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullyingului, ca formă a violenţei manifestate în mediul 

şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a programelor/activităţilor de organizare în vederea creării a unui mediu 

şcolar sigur.  

ART. 4  

(1) Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de învăţământ trebuie să aibă 

posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia clinică a copilului sau a psihiatriei pediatrice, în 

cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă.  
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(2) În vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti în asistenţă socială din 

cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi solicitaţi în situaţia în care acest lucru se 

impune.  

(3) Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi simptomele care pot fi observate de către un profesionist avizat şi 

care pot ridica un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate sau justificate de către copil şi de către părinţii 

săi/persoana de îngrijire/reprezentantul legal, pot fi:  

a) dificultăţi de concentrare;  

b) scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar;  

c) neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus;  

d) tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de acasă, furtul, 

consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea;  

e) tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri;  

f) tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie;  

g) autostigmatizare, autoculpabilizare;  

h) ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor;  

i) enurezis, encoprezis;  

j) dificultăţi în relaţionare şi comunicare;  

k) stări depresive, uneori cu tentative de suicid;  

l) persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante;  

m) modificarea rapidă a dispoziţiei afective; n) comportament sexual inadecvat vârstei;  

o) prezenţa unei sarcini nedorite;  

p) vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele;  

q) teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor.  

(4) Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din unitatea de învăţământ care a identificat situaţia de bullying sau 

cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea victimei. În raport cu fiecare 

situaţie de violenţă asupra preşcolarului/elevului, se va semnala, conform legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru sprijin imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 

comunităţii; continuarea verificărilor, confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi 

realizate ulterior.  

(5) Grupul de iniţiativă de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este coordonat de către directorul unităţii sau, prin 

delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier şcolar, alţi specialişti din unitatea de 

învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a bullyingului, împreună cu parteneri de la nivelul comunităţii, 

ONG-uri, poliţia, autorităţi locale.  

ART. 5 Cadrele didactice din unităţile de învăţământ au în vedere:  

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying;  

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu potenţial violent şi a 

cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying;  

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, pentru a 

preveni manifestări problematice de tip bullying;  

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere a manifestărilor de 

tip bullying;  

e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi informarea părinţilor cu privire la 

serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi 

copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, 

din şcoală sau de colaboratori psihologi;  

f) colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în acţiuni de tip 

bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice 

în activităţile de prevenire;  

h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile 

de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de 

prevenire, parteneri;  

i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de copii;  

j) colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei 

asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector 

al municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii neguvernamentale;  

k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul consiliului de administraţie, 

consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de 

acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a 

actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective;  

l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ respective, identificarea riscurilor, în 

contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori 

şi ca parteneri-cheie;  

m) constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea 

surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi 

părinţi;  
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n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying petrecute în şcoală şi 

încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de 

a participa activ la toate deciziile care îi privesc;  

o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se regăsesc în curriculumul 

diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de comportament, 

empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-

participative, studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, 

problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica 

bullyingului;  

p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, expoziţii tematice, 

întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, 

cadre didactice şi părinţi;  

q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul tuturor actorilor 

sociali;  

r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional.  

ART. 6 Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, sesiuni de 

formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de bullying şi cyberbullying , 

centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: încrederea în sine, controlul emoţiilor, comunicarea pozitivă, 

principii de relaţionare cu cei din jur, aplanarea conflictelor, empatia, luarea de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, 

descurajarea agresorului.  

 

ANEXA 2 

la normele metodologice  

COMBATEREA 

bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ prin intervenţie integrată, prin identificare şi 

semnalare 

ART. 1  

(1) Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying face obiectul unei 

sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, respectiv părintele, un membru al 

familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 

educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director sau personal auxiliar.  

(2) Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra unui coleg are 

obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier 

şcolar/director/altă persoană din şcoală.  

(3) Cadrul didactic/Personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat să informeze de îndată 

directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, pentru analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în 

problematica violenţei, inclusiv a bullyingului.  

(4) În situaţia în care, în cadrul unităţii de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu competenţe în 

problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, 

consilierul şcolar şi directorului.  

ART. 2 Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului în unitatea de 

învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice 

şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu, conform reglementărilor în vigoare, prin: 

a) identificarea situaţiilor de bullying;  

b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying;  

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa multidisciplinară constituită pe caz 

pentru soluţionarea acestuia;  

d) analiza şi soluţionarea cazului;  

e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying împotriva aceleiaşi victime/asupra 

altor victime.  

ART. 3  

(1) Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra preşcolarului/elevului în unităţile de învăţământ se 

realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, pe baza propriilor evaluări şi a 

completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă.  

(2) În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii unităţii de învăţământ, comisiei şi 

părinţilor/reprezentantului legal al preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un comportament agresiv.  

(3) Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale asupra 

preşcolarului/elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al preşcolarului/elevului-victimă, cât şi Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare, după caz.  

(4) După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt integrate în echipa multidisciplinară 

în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de reintegrare socială a preşcolarului/elevului-

victimă, a preşcolarului/elevului martor, precum şi a preşcolarului/elevului cu comportament agresiv.  

ART. 4  

(1) Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o situaţie de violenţă asupra unui copil 

este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ, DGASPC, Serviciul 
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public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială, abilitate să ia măsuri în interesul preşcolarului/elevului-victimă, 

martor sau preşcolarului/elevului cu comportament agresiv şi a asigura/facilita accesul acestuia la servicii specializate în 

vederea reabilitării;  

(2) Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei psihologice - bullying se realizează de către 

cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ, prin completarea şi transmiterea către DGASPC a fişei pentru semnalarea 

obligatorie a situaţiei de violenţă asupra copilului, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.  

ART. 5 În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice - bullying, al identificării unor metode 

practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a unor metode de dezvoltare a comportamentelor nonviolente în 

şcoală, aceste teme sunt discutate în consiliul de administraţie, consiliul profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de 

părinţi, asociaţiile de părinţi.  

 

ANEXA 3 

 la normele metodologice  

CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

grupului de acţiune antibullying în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

ART. 1 La începutul fiecărui an şcolar, învăţătorii şi profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul profesorului consilier 

şcolar şi cu participarea elevilor şi a părinţilor, dezbateri pe tema violenţei psihologice - bullying şi informează cu privire la 

iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la modificarea sau confirmarea componenţei grupului creat în anii anteriori.  

ART. 2 În cazul structurilor arondate, în funcţie de nevoile şi de particularităţile locale, pot fi create grupuri de acţiune 

antibullying separate, care vor funcţiona sub coordonarea grupului antibullying al unităţii de învăţământ cu personalitate 

juridică la care acestea sunt arondate.  

ART. 3 Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acţiune antibullying se supun spre dezbatere 

şi aprobare structurilor reprezentative ale şcolii, cu respectarea principiilor şi procedurilor prevăzute în regulamentul de 

ordine interioară, după cum urmează:  

a) consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice;  

b) consiliul reprezentativ al părinţilor numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinţi, 2 

părinţi şi, respectiv, 2 supleanţi;  

c) consiliul elevilor numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi elevi cu vârsta de 

cel puţin 12 ani.  

ART. 4 Consiliul elevilor numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi poate organiza echipe 

antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind:  

a) creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor;  

b) identificarea situaţiilor de bullying;  

c) importanţa medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relaţiile între elevi şi care pot conduce la acte grave de 

violenţă;  

d) încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susţinere a victimelor actelor de bullying;  

e) responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenţă psihologică către orice cadru didactic ori către grupul de acţiune 

antibullying;  

f) promovarea activităţilor grupului de acţiune antibullying din şcoală.  

ART. 5 După primirea propunerilor de membri ai grupului de acţiune antibullying, consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ stabileşte componenţa acestuia şi face cunoscută decizia sa de înfiinţare a noii structuri învăţătorilor, profesorilor 

diriginţi şi structurilor reprezentative ale elevilor şi părinţilor.  

ART. 6 Consiliul de administraţie poate invita să facă parte din grupul antibullying reprezentanţi ai instituţiilor din 

domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi şi expertiză în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului.  

ART. 7 Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar, conţinutul şi rezultatul 

întâlnirilor fiind consemnate într-un raport şi aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ.  

ART. 8 Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii:  

a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă asupra copilului şi de 

violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ sesizarea autorităţilor competente în cazul comiterii unor 

acte de violenţă psihologică - bullying sau a altor acte de violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ;  

b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ;  

c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de respect, toleranţă, 

curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile 

de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor;  

d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a personalului auxiliar cu 

privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare şi 

stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore;  

e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea măsurilor adecvate 

protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului;  

f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de discriminare ori răzbunare din 

partea elevilor ori a cadrelor didactice;  

g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie şi monitorizare a 

cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul Educaţiei;  
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h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, cât şi părinţilor şi 

membrilor personalului nedidactic;  

i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor de 

bullying/cyberbullying;  

j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile pentru prevenirea şi 

eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru 

cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării 

lor în promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune 

antibullying;  

k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, sistemul de 

raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor anonimităţii şi al confidenţialităţii;  

l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa intervenţiilor 

grupului de acţiune antibullying;  

m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la organizarea de acţiuni în 

vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între aceştia şi cadrele didactice;  

n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea organizării de 

activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în 

cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al şcolii;  

o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în reducerea situaţiilor de  

bullying;  

p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying";  

q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în acest domeniu şi 

utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro şi 

www.oradenet.ro);  

r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al unităţii şcolare.  

ART. 9 În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acţiune 

antibullying le poate propune conducerii unităţii de învăţământ, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării disciplinare la o altă 

clasă şi a măsurii de exmatriculare, sunt:  

a) conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte faţă de victimă;  

b) medierea conflictului şi împăcarea;  

c) evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying;  

d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul;  

e) implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea acestora în roluri menite să 

stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi 

colegi;  

f) aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte sau de împăcare;  

g) implicarea necondiţionată a părinţilor în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării comportamentelor 

agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul unităţii şcolare, unul dintre membrii grupului de acţiune antibullying 

ori de consilierul şcolar, monitorizarea comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.);  

h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară;  

i) sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD.  

ART. 10 Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referinţă antibullying vor beneficia de formare în domeniu, cu 

sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse şi asistenţă psihopedagogică şi al organizaţiilor neguvernamentale 

active, acreditate să desfăşoare cursuri de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, acreditate de către Ministerul 

Educaţiei.  

ART. 11 În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acţiune antibullying vor organiza scurte activităţi de 

informare la orele de dirigenţie ale claselor din unitatea de învăţământ, în vederea prezentării grupului de acţiune 

antibullying şi a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor.  

ART. 12 Ca membru al grupului de acţiune antibullying, profesorul consilier şcolar, prin cabinetele şcolare/interşcolare de 

asistenţă psihopedagogică, asigură:  

a) evaluarea iniţială cu privire la situaţia de bullying şi medierea conflictelor de tip bullying/cyberbullying, iar, dacă se 

impune, evaluarea psihologică a elevilor implicaţi în situaţiile de bullying (victime şi autori) şi consilierea lor individuală, 

de grup şi familială;  

b) formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinţi de a solicita sprijinul organelor de poliţie, al serviciilor de 

asistenţă socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice;  

c) comunicarea cu învăţătorii, diriginţii şi părinţii victimelor actelor de bullying/cyberbullying, în vederea monitorizării 

comportamentului lor şi a interacţiunii cu autorii agresiunilor ori cu alţi elevi;  

d) intervenţii psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea comportamentelor pozitive faţă de 

colegii lor şi faţă de cadrele didactice;  

e) verificarea caracterului adecvat şi a relevanţei materialelor şi acţiunilor de informare destinate elevilor;  

f) coordonarea evaluării climatului şcolar şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestuia.  

ART. 13 Alte atribuţii ale grupului de acţiune antibullying şi reguli specifice ale investigaţiilor, intervenţiilor, măsurilor 

disciplinare în situaţiile de bullying vor fi introduse în ghidurile şi manualele subsecvente acestor norme metodologice.  
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TITLUL XVII. Dispoziţii  finale 
 

Art. 492. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/ evaluărilor 

naţionale. Se interzice colectarea de fonduri bănești de la părinții elevilor.  

Art. 493. —În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 494.  

(1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a 

copiilor / elevilor şi a personalului din unitate. 

(2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu,  

efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă 

uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. 

 

 

Prezentul Regulament Intern al Colegiului Tehnic Forestier, Piatra-Neamț pentru anul școlar 2022-2023, 

revizuit, a fost analizat în  Consiliul Profesoral din data de  18.10.2022 și a fost aprobat în şedinţa Consiliului de 

Administraţie din data de  19.10.2022. 
 

 

 

 

 

                                                                 


