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ARGUMENT 

 

Toate persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, 

Zalău, implicate în procesul specific de instruire, educaţie şi în activităţi conexe acestuia, alături de elevii 

înscriși în această unitate de învăţământ preuniversitar şi părinţii / susţinătorii legali ai acestora, au 

datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului 

Regulament de ordine interioară.  

Prezentului Regulament de organizare şi funcţionare are drept scop compatibilizarea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin 

Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079 din 31 august 2016, a modificărilor din ROFUIP aprobate prin O.M.E.N nr. 

3027/ 08.01.2018 și a Statului elevului, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016, cu 

elementele specifice culturii organizaţionale, valorile promovate şi tradiţia Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu”, Zalău. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost dezbătut la nivelul unităţii de învăţământ cu 

toate categoriile de parteneri ai actului educaţional, iar forma finală a fost aprobată de către Consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău, în cadrul unei întâlniri destinate 

acestui aspect.  

Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare reprezintă o garanție a 

creșterii calității procesului instructiv-educativ, a disciplinei şi a prestigiului Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu”, Zalău. 
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Cap. 1. Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este elaborat pe baza Constituţiei României,  Legii 

Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului – cadru de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016, a modificărilor și completările la R.O.F.U.I.P. aprobate prin O.M.E.N nr. 

3027/ 08.01.2018, a Statului elevului, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4742 din 10 august 2016, 

Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii şi alte reglementări ale 

M.E.C.S.;  

Art. 2. Activitatea de instruire şi educaţie în cadrul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău se 

desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare are la bază propunerile Consiliului Profesoral la care 

iau parte personalul auxiliar precum și reprezentanții părinţilor și ai elevilor având în vedere strategia 

națională și locală pentru dezvoltarea învăţământului.  

Art. 4. Profesorii, elevii, părinţii, personalul didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia să cunoască 

prevederile R.O.F.U.I.P. şi ale prezentului regulament. 

Art. 5.  Prezentul regulament de de organizare şi funcţionare se aplică întregului personal care activează 

în unitate (elevi, profesori, personalul didactic auxiliar şi nedidactic), indiferent de durata contractului de 

muncă sau de statutul deţinut. 

Art. 6. Scopul Regulamentului de organizare şi funcţionare este de a implementa în viața organizației 

școlare prevederile R.O.F.U.I.P., respectând condițiile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului 

Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău  

Art. 7. Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite anual, pe baza propunerilor 

primite de la profesori, elevi, părinţi, în strânsă relaţie cu parteneriatele şcolii, relaţia cu comunitatea 

locală sau la apariţia unor noi acte normative. 
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Cap. 2.  Organizare şi funcţionare 

 

 

Art. 8.  Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău este unitate de învăţământ acreditată care 

şcolarizează elevi în următoarele forme de învăţământ:  

a) învăţământ liceal filiera teoretică şi filiera tehnologică, prin cursuri de zi;  

b) învăţământ liceal filiera tehnologică, prin cursuri la învăţământ seral cu frecvenţă;  

c) învăţământ profesional;  

d) școală postliceală.  

Art. 9. Programul de funcționare a cursurilor este după cum urmează:  

(1) Cursurile de zi se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de regulă în intervalul 

8:00 – 14:00  / 15:00 . Ora de curs are durata de 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute iar după a 

treia oră de curs (la ora 10:50) se stabileşte o pauză de 20 de minute.  

(2) Cursurile serale şi ale claselor de la şcoala postliceală se desfășoară în zilele lucrătoare, de 

luni până vineri, de regulă în intervalul 15:00 – 20:00 / 21:00 . Ora de curs are durata de 40 de minute, 

urmată de o pauză de 10 minute, fără pauză mare.  

(3) În cazuri speciale când se procedează la suspendarea cursurilor, din motive conform 

prevederilor legale sau în situaţii speciale, orele vor fi recuperate după un grafic orar aprobat de Consiliul 

de administrație.  

Art. 10. Graficele orare sunt elaborate de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii numită prin 

decizia directorului. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl aprobă prin semnătură și aplicarea 

ștampilei şi stabilește persoana care răspunde de arhivarea acestuia.  

(1) Orarul va respecta planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare formă de 

învățământ și specializare;  

(2) La începutul anului școlar (cu revizuire la începutul semestrului II, dacă este cazul) se va 

stabili un grafic privind derularea stagiilor de instruire practică în funcție de care vor fi realizate 

versiunile de orar pe parcursul anului;  

(3) Fiecare versiune a orarului se va afișa pe site-ul școli, în sala profesorală și la panoul pentru 

elevi, cel mai târziu joi în săptămâna anterioară intrării în vigoare a respectivei versiuni.  
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Art. 11. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar și nedidactic:  

(1) Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară de regulă programul între orele 7.00-15.00. Pentru 

bibliotecar se va stabili cel puțin o zi pe săptămână cu program după amiază, astfel încât să fie asigurat 

accesul la bibliotecă pentru cursanții de la învățământul seral.  

(2) Serviciul Secretariat şi contabilitate îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic 

între orele 09.00 – 11.00;  

(3) Personalul de pază, din cantină, din internatul şcolar, de îngrijire şi întreţinere lucrează 

conform graficului stabilit de serviciul administrativ;  

(4) Fiecare angajat este obligat să-şi cunoască atribuţiile ce îi revin ca salariat în învăţământ în 

conformitate cu fişa postului, procedurile de activitate şi legislaţia în vigoare.  

Art. 12. Accesul și circulaţia elevilor, personalului şi a altor persoane în interiorul şcolii în timpul 

programului de şcoală este reglementată prin proceduri.  

Art. 13. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic este obligat să respecte programul de lucru 

stabilit prin fișa postului.  

(1) Absentarea de la program  a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin 

personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

(2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru zile libere, se depun la secretariat de regulă cu 

cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii și sunt însoțite obligatoriu de graficul de recuperare propus de 

angajat (cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic);  

 (3) În caz de boală, angajatul va anunța telefonic lipsa de la program, imediat ce constată 

imposibilitatea prezentării la școală și va prezenta la serviciul secretariat certificatului medical, până cel 

mai târziu la data de 4 a lunii următoare celei în care a fost acordat concediul;  

(4) Pentru profesorii care activează în mai multe unități școlare prezentarea unei copii a 

concediului medical este obligatorie în fiecare dintre aceste școli. Originalul acestuia se depune în școala 

la care are încadrarea de bază.  

Art. 14. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program  şcolar a oricărei persoane, chiar dacă este salariat 

al şcolii, se va consemna în Registrul de evidenţă de la poarta şcolii;  
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Cap. 3.  Managementul unităţii de învăţământ 

  

Art. 15. Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău,  ca unitate de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică, este condus de consiliul de administraţie, de director şi de director adjunct. În 

exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul de administraţie, directorul şi directorul adjunct conlucrează 

cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi, cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor  şi cu 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi regionale.  

Art. 16. (1) Consiliul de administraţie este constituit în conformitate cu Metodologia-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin Ordinul 

M.E.N nr. 4619 / 2014, cu modificările, completările aprobate prin O.M.E.N nr. 3160/ 1 februarie 2017. 

(2) Consiliul de administraţie al şcolii are rol de decizie în domeniul organizatoric şi 

administrativ. 

(3)  Consiliul de administraţie de la Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, este format 

din 13 membri, având reprezentate cadrele didactice, consiliul local, primarul și părinții.  

(4) Directorul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, este preşedintele consiliului de 

administraţie. 

Art. 17. (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentantantul organizaţiei 

sindicale de la Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, cu statut de observator. 

(2) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, participă şi un 

reprezentant al elevilor, cu statut de observator.  

Art. 18. Consiliul de administrație se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului, a două treimi dintre membri acestuia sau două treimi din numărul membrilor consiliului 

profesoral. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a doua treimi din numărul membrilor 

consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.  

Art. 19. Consiliul de administratie are atribuţiile prevăzute în Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 

4619 / 2014, art. 15 și în art. 18 al R.O.F.U.I.P. 
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Art. 20. (1) Hotărârile Consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 

Excepție fac hotărârile cu privire la angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea 

disciplinara şi disponibilizarea personalului didactic care se iau cu 2/3 din voturile membrilor C. A.  

(2) Hotărârile Consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi 

procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, 

restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin 

vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.  

Art. 21. Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie (conform art. 96 din Legea nr. 1/2011).  

Art. 22. Documentele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Metodologia – cadru, la art. 13. 

Păstrarea documentelor C.A. se realizează într-un fişet în biroului directorului unităţii de învăţământ, 

cheile fiind păstrate de preşedintele şi secretarul Consiliului de administraţie. 

Art. 23. Directorul exercita conducerea executiva a Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, 

având atribuțiile prevăzute în capitolul III articolul 20 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016.  

Art. 24. Directorul emite decizii şi note de serviciu în conformitate cu atribuţiile care-i revin, fiind 

garantul corectitudinii şi legalităţii acestora. 

Art. 25. Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, beneficiază conform prevederilor legale de 

activitatea unui director adjunct aflat în subordinea directă a directorului.  

Art. 26. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional 

încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la 

contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.  

 (2) Drepturile şi obligaţiile directorului adjunct sunt cele prevăzute de legislaţie şi reglementările 

în vigoare și cele prevăzute în capitolul IV, articolele 24 – 27 ale R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 

5079/2016. 

(3) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. 

Art. 27. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale, pe categorii şi particularităţi, sunt precizate 

distinct în capitolul V, art. 28 – 38 din R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016 
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Cap. 4.  Personalul unităţii de învăţământ 

 

Art. 28. În cadrul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, îşi desfăşoară activitatea personal 

didactic de conducere, personal didactic de predare şi instruire practică, personal didactic auxiliar şi 

personal nedidactic.  

Art. 29. Selecţia personalului, angajarea competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile 

personalului din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare. 

Art. 30. Structura de personal şi modul de organizare a acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 

statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. Organigrama este 

propusă de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se 

înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ. 

 

 Personalul didactic şi didactic auxiliar 

 
Art. 31. Personalul didactic de predare este organizat în catedre / comisii metodice şi în comisii de lucru 

pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile 

R.O.F.U.I.P., în titlul IV, capitolele I – V, articolele 39 – 56. 

Art. 32. Activitatea cadrelor didactice cuprinde:  

a) activitatea de predare la clasă;  

b) activitatea de pregătire a lecţiilor;  

c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică;  

d) activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte;  

e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul școlii,  

f) activitatea de dirigenţie şi în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (după caz) ;  

g) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii;  

h) activitatea ca profesor de serviciu. 
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Art. 33. Personalul didactic din învăţământ are obligaţia:  

1. să apere interesele învăţământului şi al şcolii în orice împrejurare, în ceea ce spun şi fac;  

2. să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate 

discipinele, de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc;  

3. să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională și 

pedagogică fiind consecvent în cerințe;  

4. să fie punctual la fiecare activitate organizată și mai ales să nu întârzie la intrarea la oră;  

5. să utilizeze cu eficiență maximă întreaga oră în scopul predării, și educației;  

6. să nu prelungească ora în detrimentul pauzei;  

7. să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor periodic, ritmic şi 

printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevului 

posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia;  

8. să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, precum şi 

asupra rezultatelor evaluării;  

9. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu 

reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie;  

10. să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor, un vocabular și o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi responsabil care să nu 

prejudicieze educaţia elevilor;  

11. să realizeze orele de pregătire pentru examenele naţionale şi olimpiade;  

12. să fie preocupat de utilizarea în bune condiţii a materialul didactic, mijloacele audiovizuale, 

aparatele şi instrumentele de lucru (pentru experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator şi practice etc.);  

13. să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale, 

conform solicitărilor formulte de conducerea şcolii;  

14. să participe obligatoriu la toate şedintele şi activităţile Consiliului Profesoral;  

15. să îndeplinească sarcinile care îi revin în calitate de profesor de serviciu, pe sectorul repartizat 

conform planificării prezentate de conducere, iar în ziua în care este nominalizat, să coordoneze toţi 

colegii planificaţi în zona de care răspunde, realizând periodic şi sondaje de prezentă a elevilor la ore;  
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16. să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi/sau organele de 

poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, prezenţa 

nejustificate a unor persoane străine în incinta şcolii sau în imediata apropiere a acesteia, în cazul unor 

incidente grave sau al unor situaţii care pot conduce la acte grave de violenţă sau la incidente care pot 

pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului;  

17. să asigure suplinirea colegilor absenţi, conform orarului de suplinire întocmit şi aprobat de 

conducerea şcolii;  

18. să participe la activităţile Comisiei metodice şi a Comisiilor tematice din care face parte, ale 

Consiliului clasei la care predă, atunci când este convocat de către profesorul diriginte, precum şi la 

activităţile convocate de director;  

19. ca profesor diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a catalogului 

clasei pe care o conduce, pe care îl va verifica periodic iar la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului 

școlar îl va preda spre verificare directorului sau directorului adjunct.  

20. să motiveze în calitate de profesor diriginte, săptămânal, absenţele elevilor pe baza documentelor 

justificative prezentate, raportând lunar numărul total al absenţelor precum şi cele motivate şi 

nemotivate pe baza machetelor convenite cu conducerea şcolii. 

21. ca diriginte al clasei de învăţământ profesional să semnaleze situaţiile de absenţe nemotivate ale 

elevilor în vederea suspendării bursei profesionale, după caz. 

22. să consulte, în calitate de diriginte, Consiliul Clasei, pentru stabilirea notelor la purtare şi 

validarea situaţiei semestriale şi/sau anuale, şi să întocmească procesul verbal corespunzător. 

23. să completeze zilnic condica de prezenţă.  

Art. 34. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră de curs din 

orarul propriu;  

Art. 35. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea orelor în condiţii 

civilizate, corespunzătoare din punct de vedere a ţinutei, ordinii şi curăţenie iar la ieșirea de la oră vor 

supraveghea cu atenție evacuarea sălii în ordine precum și starea de curățenie a acesteia.  

Art. 36. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu acordul profesorului 

şi a directorului;  
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Art. 37. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. La începutul orei 

cadrul didactic se asigură că telefoanele sunt setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 38.  (1) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în 

subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii. 

 (2) La nivelul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, funcţionează compartimentele de 

specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ. 

Art. 39. Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face pe baza documentelor şi a criteriilor 

stabilite prin actele normative în vigoare. 

Art. 40. Răspunderea disciplinară a personalului didactic şi didactic auxiliar este stipulată în Legea 

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

 

 Personalul nedidactic 
Art. 41. (1) Activitatea personalului nedidactic din Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău este 

coordonată de administratorul de patrimoniu. 

(2) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru şi programul personalului nedidactic, 

acestea fiind aprobate de conducerea unităţii de învăţământ.  

Art. 42. Personalul nedidactic angajat într-o instituție de învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală 

demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.  

Art. 43. Agresarea verbală sau fizică a elevilor reprezintă o gravă abatere disciplinară a personalului 

şcolii. Abaterea se sancţionează conform legilor în vigoare.  

Art. 44. Personalului nedidactic îi revin următoarele drepturi:  

a. Salarizarea pentru munca depusă, în condiţiile legii;  

b. Repausul zilnic şi săptămânal şi concediul de odihnă anual;  

c. Egalitatea de şanse şi de tratament şi demnitatea în muncă;  

d. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

e. Accesul la formarea profesională, la informare şi consultare; 

f. Posibilitatea de a lua parte, când sunt solicitaţi sau când apreciază că este necesar, la determinarea 

şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă, de a participa la acţiuni colective, de 

a constitui sau de a adera la un sindicat. 
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Art. 45. Obligaţiile personalului nedidactic sunt:  

a. Îndeplinirea atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;  

b. Respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare, a celor cuprinse 

în contractul colectiv de muncă, precum şi cele cuprinse în contractul individual de muncă;  

c. Fidelitatea faţă de angajator în executarea obligaţiilor de serviciu;  

d. Răspunderea patrimonială pentru pagubele care s-au produs din vina şi în legătură cu munca sa;  

e. Obligativitatea respectării măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi a prevederilor 

care vizează prevenirea şi stingerea incendiilor.  

Art. 46. Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor 

legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului. 

Art. 47. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare. 

Art 48. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, de la Liceul Tehnologic „Voievodul 

Gelu”, Zalău, sunt stabilite următoarele reguli privind disciplina muncii în unitate:  

 1. Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit 

sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a 

efectuat controlul, şi de persoana în cauză, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după 

ancheta Comisiei disciplinare, numită comform legii;  

 2. Se interzice fumatul în incinta școlii, conform prevederilor legislației în vigoare.  

 4. Întregul personal este obligat ca în timpul programului de muncă să poarte echipamentul de 

protecție a muncii stabilit (după caz).  

Art. 49. Personalul angajat are dreptul de a se adresa conducerii școlii cu cereri sau reclamații care vor fi 

înregistrate la secretariatşi discutate în C.A. În funcţie de conţinutul lor, se va dispune verificarea celor 

semnalate de către comisii numite de director în condiţiile legii, pentru stabilirea adevărului. În termen de 

30 zile, de la înregistrare documentului la secretariat, se va da solicitantului răspunsul în scris.  

Art. 50. Sancţiunile disciplinare sunt conforme cu prevederile legislative şi se aplică personalului în 

raport cu gravitatea abaterilor, în urma cercetării disciplinară realizate de Comisia de investigare a 

abaterilor disciplinare numită după caz de Consiliul de Administraţiei.  
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Cap. 5.  Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

  

 Organisme funcţionale 

Art. 51. (1) Consiliul profesoral (C. P.) este structura funcţională care ia decizii specifice domeniului 

instructiv – educativ.  

 (2) Consiliul profesoral este alcătuit din cadrele didactice de predare şi de instruire practică, din 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, cu statut de titulari şi suplinitori.  

 (3) La şedinţele Consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar, administrativ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai 

autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.  

 (4) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru şi în următoarele 

situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului reprezentativ al 

elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea 

a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.  

 (5) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o 

treime din numărul membrilor săi.  

 (6) Participarea la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.  

 (7) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, care 

are atribuţia de a redacta procesele verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.  

 (8) Procesele verbale ale Consiliului profesoral sunt consemnate în Registrul de procese verbale 

al consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, 

se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, 

pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 

 (9) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 

situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie.  
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(10) Lipsa cvorumului Consiliului profesoral, demonstrat de semnături anulează valabilitatea 

punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.  

 (11) Registrul de procese verbale al Consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 

dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări, referate etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul se gestionează şi se  

păstrează conform prevederilor art. 57 (9), (10) din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016 

 (12) Atribuţiile Consiliului profesoral sunt precizate în art. 58 din R.O.F.U.I.P. iar Consiliul de 

administraţie poate stabili şi atribuţii suplimentare pentru Consiliul profesoral  

Art. 52. (1) Consiliul clasei este constituit din toate cadrele didactice care predau la clasa respectivă, iar 

aspectele privind constituirea, activitatea şi atribuţiile Consiliului clasei sunt precizate în articolele 60 – 

64  din R.O.F.U.I.P  

 (2) Fiecare Consiliu al clasei dispune ca documente specifice de Registrul Consiliului clasei 

însoţit de dosarul cu anexele la procesele verbale, precum şi de tematica întâlnirilor şi convocatoarele 

pentru fiecare întâlnire. 

Art. 53. (1) Pentru buna funcționare a procesului instructiv – educativ, a activităţilor curriculare, 

extracurriculare şi extraşcolare, formale şi nonformale, în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, 

sunt constituite următoarele catedre / comisii metodice şi comisii pe probleme permanente și temporare.  

 (2) Fiecare catedră / comisie este alcătuită din minimum 3 membri și este coordonată de o 

persoană numită în acest sens, iar atribuțiile comisiilor și responsabililor sunt prevăzute în articolele 66 și 

67 din R.O.F.U.I.P.; 

 (3) La nivelul Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, funcționează 8 comisii metodice 

constituite pentru asigurarea funcționalității lor pe discipline de studiu, arii curriculare sau discipline 

înrudite, astfel: 

1. Comisia metodică Limba și comunicare;  

2. Comisia metodică Matematică și științe;  

3. Comisia metodică Om și societate- Educație fizică și sport;  

4. Comisia metodică Alimentație publică- Protecția mediului; 
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5. Comisia metodică Economic- TIC și informatică.  

6. Comisia metodică a diriginţilor 

(6) Comisiile cu caracter permanent care funcționează în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, 

Zalău, sunt cele precizate în R.O.F.U.I.P. la articolul 79 (2) cu atribuțiile prevăzute în aliniatul (3) 

1. Comisia pentru curriculum; 

2. Comisia de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.); 

3. Comisia pentru dezvoltare personală și evoluție în carieră didactică. 

4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

5. Comisia pentru control managerial intern; 

6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul  şcolar și promovarea interculturalității; 

7. Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

(7) Comisiile cu caracter temporar care funcționează în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, 

Zalău, sunt: 

1. Comisia pentru programe și proiecte educaționale europene; 

2. Comisia de întocmire a orarului și a serviciului pe şcoală; 

3. Comisia pentru revizuirea regulamentului intern; 

4. Comisia pentru burse (programe sociale); 

5. Comisia pentru concursuri şcolare și examene școlare; 

6. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei elevilor și a notării elevilor; 

7. Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului; 

8. Comisia pentru activităţi extracurriculare și redactarea revistei şcolii; 

9. Comisia pentru sprijinirea activităţii din internat; 

10. Comisia pentru promovarea şcolii; 

11. Comisia pentru Strategia Naţională de Acţiune Comunitară; 

12. Comisia de disciplină; 

13. Comisia pentru salarizare; 

14. Comisia SIIIR. 
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Art 54. (1) Constituirea comisiilor și consiliilor se face la începutul anului școlar. Componența și 

atribuțiile acestora se stabilesc de către Consiliul profesoral, sunt analizate de Consiliul de administrație 

iar directorul emite decizie de constituire pentru fiecare în parte.  

(2) Atribuțiile fiecărei comisii sunt stabilite prin decizia de numire iar activitatea acestora se 

desfășoară pe baza unui plan managerial al comisiei, urmărind obiectivele stabilite. 

 

Responsabilităţi ale personalului didactic 

Art. 55. (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea pe baza strategiilor M.E.N. privind educaţia formală şi non-formală. 

 (2) Aspectele privind activitatea, atribuţiile şi conţinutul portofoliului coordonatorului pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stipulate în art. 69 - 71 din Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016 

Art. 56. (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral dintre cadrele didactice 

titulare sau suplinitoare, care au cel puţin o jumătatea de normă la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, 

Zalău şi care predau la clasă. Poate fi numit ca profesor diriginte şi consilierul şcolar care îşi desfăşoară 

activitatea în unitatea de învăţământ, în condițiile legii. 

 (2) Aspectele privind activitatea şi atribuţiile profesorului diriginte sunt precizate în art. 73 – 78  

din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 

(3) Programarea orelor de dirigenţie se realizează la începutul fiecărui an şcolar în funcţie de 

orarul fiecărei clase, de preferinţă în aceiaşi zi a săptămânii pentru câte un nivel de clase şi este afişată în 

sala profesorală şi la avizierul şcolii pentru a fi consultată de către cei interesaţi. 

(4) Programarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau 

susţinătorii legali se programează la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către director, se comunică 

elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora afişându-se la avizierul şcolii. 

(5) Consemnarea orelor de dirigenţie şi a activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru 

părinţi, tutori sau susţinătorii legali se realizează într-un registru special dedicat acestor activităţi. 
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Cap. 6.  Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și  

nedidactic 

 

Art. 57.  (1) Compartimentul Secretariat este subordonat directorului și funcționează pe baza unui 

program aprobat de director în baza hotărârii Consiliul de administrație, asigurând o bună relaționare cu 

elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității. 

 (2) Compartimentul Secretariat de la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, include 

secretarul șef, secretarul și informaticianul. 

 (3) Atribuțiile compartimentului secretariat, ale secretarului șef, sunt precizate în articolele 82 și 

83 ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016. 

Art. 58.  (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în 

care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidenta contabila, întocmirea și transmiterea 

situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, 

prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de 

organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern. 

 (2) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

 (3) Atribuțiile serviciului financiar sunt prezentate în articolul 85 ale R.O.F.U.I.P., iar aspectele 

privind managementul financiar sunt stipulate în articolele 86, 87 și 88 ale aceluiași regulament. 

Art. 59.  (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și 

cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ și este subordonat directorului unității. 

 (2) Organizarea și responsabilitățile membrilor din acest compartiment precum și managementul 

administrativ sunt prevăzute în articolele 90 – 94 ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016.  

Art. 60. Biblioteca funcționează în baza Legii bibliotecilor și a regulamentului aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice, iar activitatea este stipulată în art. 95 ale 

R.O.F.U.I.P. 
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Cap 7. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar – elevii  

 

Art. 61. (1) Calitatea de elev, la  Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău o are orice persoană, 

indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în această 

unitatea de învăţământ, participă la activităţile organizate de acesta sau reprezintă unitatea de învăţământ 

în diferite ocazii.  

 (2) Elevii fac parte din comunitatea școlară alături de ceilalți parteneri din sistem. 

Art. 62. Înscrierea în clasa a IX-a a învăţământului liceal sau profesional, clasa a XI – a / a XII – a 

învăţământ seral cu frecvenţă, respectiv în anul I din învăţământul postliceal se face în conformitate cu 

metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

Art. 63. (1) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, fac excepţie situaţiile în 

care există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.  

Art. 64. Calitatea de beneficiar primar al educaţiei – elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 

participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ şi se demonstrează prin 

carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar.   

Art. 65. (1) Evidenţa prezenţei elevilor la fiecare oră de curs se face de către cadrul didactic de predare 

şi/sau de instruire practică 

(2) Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte doveditoare:  

a. adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de 

specialitate vizată la cabinetul şcolar; 

b. adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost 

internat vizată la cabinetul şcolar; 

c. cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului ( 20 de ore / semestru), 

adresată profesorului diriginte şi avizate de către directorul unităţii de învăţământ; 

(3) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte; 

(4) Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile de la întoarcerea 

elevului la cursuri şi vor fi păstrate de profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar;  

mailto:voievod_gelu@yahoo.com


 

 

     

 

 

                             MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

                                  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 

                        LICEUL TEHNOLOGIC  “VOIEVODUL GELU“ 

                            Sălaj, loc. Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr.51  

                                     Tel. 0260-617697 Fax. 0360404561 

                     www.voievodulgelu.ro, e-mail: voievod_gelu@yahoo.com 

 

19 

 

  

(5) Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage 

după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate;  

(6) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la 

olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi 

naţional, pe baza cererii scrise a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

Art. 66. Drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei – elevii, sunt prezentate în articolele 102 – 105 din 

R.O.F.U.I.P., aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016 și în Statutul elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 

4742/2016 în: 

- articolele 7, 8, 9 – Drepturile educaționale; 

- articolul 10 – Drepturile de asociere; 

- articolul 11 – Drepturile sociale; 

- articolul 12 – alte drepturi. 

Art. 65. Elevii din învăţământul liceal, profesional şi postliceal de la Liceul Tehnologic „Voievodul 

Gelu”, Zalău, au următoarele drepturi: 

a. beneficiază de învăţământ gratuit;  

b. pot beneficia de burse pentru studii în condiţiile prevăzute de lege;  

c. pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii;  

d. pot fi cazaţi în internat şi pot servi masa la cantina școlii, dacă depun o cerere în acest sens 

adresată conducerii şcolii şi nu şi-au pierdut acest drept în urma unor abateri anterioare; 

e. beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică gratuită; 

f. pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la învăţătură şi purtare, în activităţile 

educative formale şi nonformale; 

g. pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze, în concordanţă cu prevederile legale;  

Art. 66. (1) Recompensarea elevilor se realizează cu respectarea articolului 13 din Statutul elevului, 

aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016; 

(2) Pentru recompensarea elevilor se pot utiliza fonduri alocate de Asociaţia Părinţilor în acest 

sens, venituri extrabugetare şi fonduri obţinute din sponsorizări, pe baza unei repartizări aprobate de 

Consiliul de administraţie; 
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(3) Agenţii economici la care elevii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică, agenții 

economici parteneri şi instituţiile publice partenere, pot recompensa elevii meritorii în baza unor criterii 

proprii, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 67. (1) Elevii Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, au următoarele obligaţiile rezultate 

din Statutul elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016, articolul 14, obligații prevăzute în 

O.M.E.N 3028/2018, articolul 60. 

a. să frecventeze cursurile, activităţile de pregătire practică şi toate activitaţile organizate de 

unitatea de învăţământ; 

b. să aibă o ținută decentă, să fie îmbrăcați curat, având asupra semnele de identificare specifice 

(uniforma cu emblema sau ecusoanele) și să aibă asupra lor caietele, portofoliile și cărțile 

potrivite pentru ziua de curs;  

c. să aibă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei;  

d. să poarte echipamentul de protecţie specific în laboratoare şi ateliere dar şi la agenţii 

economici la care îşi desfăşoară instruirea practică săptămânală sau comasată; 

e. să cunoască şi să respecte legile statului; legea învăţământului; R.O.F.U.I.P., completările, 

modificările la R.O.F.U.I.P prevăzute în O.M.E.N. 3028/ 2018; Statutul elevului; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al liceului; regulile de circulaţie şi cele cu privire la 

apărarea sănătăţii;  normele de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire și stingere a 

incendiilor; normele de protecţie civilă; normele de protecţie a mediului;  

f. să poarte în permanenţă asupra lor carnetul de elev. 

g. să-și păstreze telefonul mobil în geantă în timpul orelor de curs, setat astfel încât să nu 

deranjeze procesul educativ.  

(2) Elevilor le sunt interzise toate aspectele menționate în articolul 15 din Statutul elevului, 

aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016, menționate în articolul 60 din O.M.E.N. 3028/ 2018, prezentate 

sintetic, după cum urmează: 

a. să distrugă documente şcolare şi / sau materiale didactice şi bunuri aparţinând unităţii de 

învăţământ;  

b. să difuzeze materiale care atentează la suveranitatea statului sau care cultivă violenţa;  
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c. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

d. să introducă, să comercializeze şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia băuturi 

alcoolice, produse din tutun, droguri şi substanţe asimilate acestora; 

e. să fumeze în incinta unităţii şcolare; 

f. să introducă în şcoală orice tip de armă şi / sau materiale pirotehnice (artificii, petarde etc);  

g. să difuzeze materiale cu caracter pornografic; 

h. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor, prin 

excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor 

de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în 

situații de urgență; 

i. să manifeste agresivitate de limbaj şi / sau comportament faţă de colegi şi / sau personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.  

Art. 67. (1) Sancţionarea elevilor, contestarea și retragerea sancțiunii se realizează cu respectarea 

capitolului al IV – lea, articolelor 16 – 29 din Statutul elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016. 

 (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor din învăţământul de stat, liceal, profesional şi postliceal 

sunt următoarele:  

a. observaţia  

b. mustrare scrisă;  

c. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit / bani de liceu / bursa 

profesională;  

d. mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 

unitate de învăţământ;  

e. preavizul de exmatriculare;  

f. exmatricularea. 

(3) Măsura suplimentară de scăderea a notei la purtare care însoţeşte sancţiunile c, d şi e, poate fi 

revocată de organismul care a solicitat sancţionarea, pe baza unei analize realizate şi prezentate de către 

profesorul diriginte, dacă elevul sancţionat dovedeşte un comportament ireproşabil, până la încheierea 

semestrului/anului şcolar. 
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(4) Contestarea oricăreia dintre sancţiunile cuprinse în prezentul regulament, cu excepţia 

exmatriculării din toate unităţile de învăţământ, se va face de către părinte, tutore sau susţinătorul legal 

respectiv elevul major, în scris, Consiliului de administraţie al unităţii de învaţământ, fiind soluţionată în 

termen de 30 de zile, hotărârea fiind definitivă, existând posibilitatea atacării acesteia do 

ar pe cale juridică, conform Statutul elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016. 

Art. 68. (1) Elevii au dreptul de a se organiza în Consiliul școlar al elevilor sau în asociații 

reprezentative ale elevilor;  

 (2) Aspectele privind Consiliul școlar al elevilor și asociațiile de elevi – moduri de asociere și 

reprezentare,  elevii reprezentanți, alegerea și desemnarea lor, drepturile și îndatoririle reprezentanților, 

atribuțiile Consiliului școlar al elevilor, funcțiile existente în consiliul elevilor – sunt consemnate detaliat 

în articolele 30 – 47 din Statutul elevului, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016. 

(3) Consiliul școlar al elevilor de la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, desemnează un 

elev reprezentant în Consiliul de administraţie și un reprezentant în CEAC;  

(4) Consiliul școlar al elevilor are următoarele atribuţii:  

a. să reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii; 

b. să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii;  

c. să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de prevenire a absenteismului şi a abandonului 

şcolar, implicându-se activ în programele specifice concepute în acest sens;  

d. să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor, în derularea activităţilor 

de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală;  

e. să asigure o bună relaţionare între profesori – elevi – părinţi;   

f. să se implice în redactarea revistei / revistelor şcolii pentru a-şi putea exercitarea dreptului la 

opinie şi a-şi exprima punctele de vedere în aspectele şcolii care-i vizează în mod direct; 

g. să se implice în organizarea activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, formale şi 

nonformale destinate elevilor.  

(5) Consiliul școlar al elevilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui Regulament propriu, a unui 

Plan anual realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare şi a unui Grafic de întruniri şi şedinţe, documente care vor fi transmise copie C.A. al liceului;  
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(5) La toate întrunirile Consiliului şcolar al elevilor se întocmesc procese verbale, un exemplar al 

acestora se transmit la coordonatorul pe proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

Art. 69. (1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de 

învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de 

remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

 (2) Activitatea educativă extrașcolară este prezentată și reglementată în articolele 107 – 111 din 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) 

aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016, iar raportul privind acest tip de activitate este realizat anual și este  

inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate. 

Art. 70. (1) Evaluarea elevilor este un proces complex care are drept scop orientarea şi optimizarea 

învăţării şi se realizează conform articolelor 112 – 123 din R.O.F.U.I.P. 

 (2) La nivelul fiecărei Comisii metodice se vor urmări modalităţile de realizare a evaluării, 

apreciindu-se calitatea instrumentelor de evaluare şi modul în care acestea sunt utilizate în funcţie de 

particularităţile fiecăreia dintre formele şi nivelele de învăţământ în concordanţă cu standardele şi 

curriculum-ul în vigoare. 

 (3) Rezultatele evaluării vor fi discutate periodic în întâlnirile cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, constituind după caz elemente de reglare a activităţii şi evoluţiei elevilor. 

 (4) Data desfăşurării lucrării semestriale se stabileşte de către fiecare profesor implicat prin 

consultarea clasei care susţine respectiva lucrare şi se consemnează într-un grafic centralizat care va fi 

aprobat de directorul şcolii. 

 (5) Lucrările semestriale vor fi păstrate în incinta şcolii iar responsabilitatea păstrării acestora pe 

tot parcursul anului şcolar, revine cadrelor didactice care predau disciplinele la care se susţin lucrările.   

 (6) Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, punctaj, etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, 

acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale. 

Art. 71. (1) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor se realizează în conformitate cu articolele 126 – 130 

din R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016, cu completările și modificările aprobate prin 

O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018. 
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 (2) Aspectele care vizează elevii declaraţi amânaţi şi rezolvarea situaţiei şcolare a acestora sunt 

prevăzute în articolele 128, 129 și 134 din R.O.F.U.I.P. 

 (3) Situaţia elevilor declaraţi corigenţi şi modalităţile de soluţionare a corigenţei este stipulată în 

articolele 130 și 134 din R.O.F.U.I.P. 

 (4) Cazurile în care se declară repetenţia şi aspectele care privesc continuarea parcursului şcolar al 

elevilor repetenţi sunt clarificate în articolele 131 şi 132 din R.O.F.U.I.P. 

 (5) Validarea situaţiei şcolară a elevilor, pe clase, se realizează de către Consiliul profesoral în 

şedinţă de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, secretarul consiliului o consemnând în procesul 

verbal al şedinţei, numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, 

exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

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

tutorilor sau reprezentanţilor legali sau elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de 

la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar, precizându-se programul de desfăşurare a examenelor 

de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

Art. 72. (1) ) Examenele organizate la nivelul Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, sunt: 

a) examen de corigență; 

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați; 

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționata de 

promovarea unor astfel de examene. 

 (2) Modul în care se desfășoară aceste tipuri de examene, responsabilitățile și condițiile în care se 

finalizează sunt prevăzute în articolele 139 – 147 din R.O.F.U.I.P. 

Art. 73. (1) Evaluarea finală, la sfârșitul unui ciclu de instruire se face prin examinare în scris, orală, 

practică precum și prin elaborare și susținerea unor proiecte. Examenele pentru obținerea certificării 

competențelor profesionale, nivel 3, 4 şi 5 precum și examenul de Bacalaureat se desfășoară pe baza unei 

metodologii și a unui grafic, stabilite prin ordin de ministru. 

(2) De respectarea întocmai a prevederilor acestor metodologii se fac responsabili: directorul şi directorul 

adjunct al școlii, Responsabilului Ariei curriculare Tehnologii, diriginții și elevii absolvenți. 

(3) Metodologiile privind desfășurarea examenelor de absolvire vor fi prelucrate absolvenților din fiecare 
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clasă şi părinţilor acestora iar graficul de desfășurare se va afișa la avizierul școlii. Atât metodologiile cât 

și graficele de absolvire vor fi publicate și pe pagina web a școlii. 

(4) Organizarea examenelor de admitere în învățământul profesional se face conform metodologiilor 

aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

(5) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor. 

Art. 74. (1) Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se realizează cu respectarea strictă a 

prevederilor articolelor 148 – 160 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016, cu completările și 

modificările aprobate prin O.M.E.N. 3027/ 18.01.2018. 

(2) Transferul elevilor se face cu aprobarea C.A. al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi 

cu avizul C.A. al unităţii de învăţământ de la care se transferă.  

(3) Elevii Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, se pot transfera de la o clasă la alta pe baza 

regulilor stabilite la nivelul şcolii şi aprobate de Consiliul de administraţie, în limita efectivului maxim 

stabilit pentru fiecare tip de clasă, de prevederile legale în vigoare. Solicitarea depăşirii efectivului maxim 

va fi adresată Inspectoratului Şcolar numai în situaţii bine argumentate. 

(4) Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, îşi arogă dreptul de a nu 

aproba transferul în şcoală a elevilor cu număr mare de absenţe, cu situaţia şcolară incertă, cu probleme 

de comportament grave şi a elevilor aflaţi în evidenţele organelor de ordine cu fapte antisociale.  

(5) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, 

domeniul de pregătire, specializarea sau calificarea profesională este condiţionată de promovarea 

examenelor de diferenţă, pentru care modalităţile de susţinere se stabilesc de către Consiliul de 

administraţie de către profesorii de specialitate. 

(6) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau specializării, se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii Consiliului de administrație al 

unității de învăţământ la care se solicită transferul. 

(7) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 

prevederilor art. 154 (alin.4) din R.O.F.U.I.P, în următoarele situaţii:  

a. la schimbarea domiciliului părinţilor în altă localitate;  
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b. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de 

direcţia de sănătate publică;  

c. de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;  

d. la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;  

e. în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al I.S.J. Sălaj. 

 

Cap. 8.  Partenerii educaţionali 
 

Art. 76. (1) Aspectele legate de rolul şi drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt 

precizate în articolele 168 – 175 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016, cu completările și 

modificările aprobate prin O.M.E.N. 3027/ 08.01.2018. 

 (2) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

 (3) Fiecare părinte, tutore sau susţinătorul legal al elevilor încheie cu şcoala un Contract 

educaţional după modelul prezentat în Anexa la R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016. 

 (4) La nivelul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, activează Adunarea generală a 

părinţilor, Comitetele de părinţi organizate la nivelul fiecărei clase și Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

Rolul şi activitatea acestor organism sunt precizate în articolele 176 – 185 din R.O.F.U.I.P., cu 

completările și modificările aprobate prin O.M.E.N. 3027/ 08.01.2018. 

(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege în Adunarea Generală a Comitetelor de părinţi de 

la nivelul claselor şi este format din: 1 preşedinte, 1 casier  şi 1 membru. 

(6) Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:  

a. Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, atât 

pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare;  

b. Sprijină profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor înscrişi şi 

în demersurile de îmbunătăţire a frecvenţei;  

c. Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 
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integrare socială a absolvenţilor; 

d. Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice 

cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor; 

e. Sprijină colectivele claselor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;  

f. Au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi viaţă din şcoală;  

g. Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale din şcoală;  

h. Prin reprezentanţii Consiliului reprezentativ al părinților în Consiliul de administrație, 

problemele de ordin administrativ și educativ se vor transmite membrilor Consiliului 

reprezentativ al părinților şi Comitetelor de părinţi. 

(7) Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage resurse 

financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite 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;  

b. acordarea de premii şi burse elevilor;  

c. sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

d. acordarea de sprijin material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;  

e. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea 

generală a părinţilor. 

 Art. 77. (1) 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. 

 (2) Parteneriate şi / sau protocoale între Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău  şi alţi 

parteneri educaţionali se realizează respectându-se articolele 1899 – 185 din R.O.F.U.I.P. aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016. 

 (3) Conducerea Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău, poate realiza parteneriate cu 

asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 

ONG-uri sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei, în condiţiile legii. 
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Cap. 9. Evaluarea unităților de învățământ 
 

Art. 78. Evaluarea instituționala se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: 

a) inspecția de evaluare instituționala a unităților de învățământ; 

b) evaluarea interna și externă a calității educației. 

Art. 79. Inspecția de evaluare instituționala a unităților de învățământ este reglementată în articolul 162 

din R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016. 

Art. 80. Evaluarea internă a calității educației este prezentată în articolele 163 – 166 din R.O.F.U.I.P. 

aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016 și se realizează în conformitate cu prevederile legale care fac 

referire și la înființarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, dar și la responsabilitatea directă 

a conducerii unității de învățământ în ceea ce privește calitatea educației furnizate. 

Art. 81. Aspectele legate de evaluarea externă a calității sunt stipulate în articolul 167 din R.O.F.U.I.P, 

în care sunt precizate și sarcinile Agenției Române de Asigurarea a Calității în Învățământul 

Preuniversitar din România. 
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Cap. 10.  Asigurarea securităţii şi a siguranţei elevilor în perimetrul unităţilor 

şcolare 

 

Art. 82. Asigurarea pazei unităţii de învăţământ se va face prin respectarea următoarelor măsuri:  

a. Paza unităţii de învăţământ se realizează cu personal specializat autorizat.  

b. Conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de 

poliţie/jandarmerie, planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete 

privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului.  

c. Va fi stabilit de comun acord şi va fi afişat numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie 

la care personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii sau conducerea unităţii 

de învăţământ pot suna în situaţia unor incidente violente, sau în cazul intrării în unitatea de 

învăţământ a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având un 

comportament agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ.  

Art. 83. (1) Asigurarea serviciului pe şcoală se face permanent, pe întreaga durată de desfășurare a 

cursurilor.  

a. Programul profesorului de serviciu este între orele 7:45- 15:00.  

b. Sarcinile profesorului de serviciu sunt următoarele:  

- asigură desfăşurarea procesului de învăţămant în bune condiţii, îndrumând şi controlând 

activitatea din şcoală;  

- colaborează permanent cu colegii din compartimentul administrativ şi directorii sau reprezentanţii 

Consiliului de administraţie de serviciu pe şcoală;  

- profesorii de serviciu din curte, împreună cu personalul de la poartă şi reprezentanţii jandarmeriei, 

verifică la intrarea elevilor în şcoală (orele 7.45 - 8.00) dacă acestia au uniforme cu însemnele 

distinctive ale şcolii şi carnet de elev;  

- asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor 

la şi de la ore; 

- asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor, fiind prezenţi pe culoarele şcolii; 
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- rezolvă situaţiile de suplinire a cadrelor didactice absente în ziua respectivă din anumite motive, 

ajutaţi fiind de directorii şcolii;  

- ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele de 

curs, să nu rămână elevi în sălile de clasă când aceştia trebuie să fie prezenţi în laboratoare sau în 

sala de sport pentru educaţie fizică.  

- legitimează toate persoanele străine aflate întâmplător pe culoarele şcolii, le îndrumă spre locul 

sau persoana căutată iar în cazul în care par să nu prezinte încredere, le invită respectuos să 

părăsească incinta şcolii.  

- înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, descoperă 

cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare;  

- veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară;  

- profesorul de serviciu coordonator, stabilit prin grafic, are obligatia de a verifica la ora 15,00 dacă 

dulapurile cu cataloage sunt închise şi cataloagele sunt toate la locul lor şi consemnează în 

Registru un proces verbal de constatare la sfârşitul programului;  

- în timpul programului va informa directorul sau directorul adjunct despre toate problemele 

speciale ivite menite să perturbe procesul de învăţământ.  

Art. 84. Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ este dat de următoarele reguli:  

a. Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face pe poarta principală prevăzută cu personal; 

b. Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis pe baza carnetului de elev vizat la zi;  

c. Accesul în şcoală a persoanelor străine se face prin intrarea principală considerată punct de 

control, şi este permis după verificarea identităţii acestora şi după primirea unui ecuson pentru 

vizitatori, modelul ecusonului fiind stabilit de Consiliul de administrație; 

d. Personalul de la poartă are obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate. Ecusoanele se 

vizează anual prin aplicarea ştampilei instituţiei în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în 

acest act. Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control; 

e. Personalul de la poartă va înregistra numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, 

scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ în Registrul pentru 

evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ; 
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f. După înregistrarea datelor anterior menţionate, personalul de pază înmânează ecusonul care atestă 

calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată 

perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la în momentul părăsirii unităţii; 

g. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta unităţii de invăţământ este justificată în 

următoarele cazuri:  

o la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţii de învăţământ;  

o la şedinţele/întâlnirile periodice/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;  

o pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali cu 

personalul secretariatului unităţii, al cabinetului medical sau cu profesorul 

diriginte/conducerea unităţii de învăţământ;  

o la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun accord cu 

profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ;  

o la diferite evenimente publice şi activităţi extracurriculare organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ la care sunt invitaţi să participle şi părinţii/reprezentanţii legali;  

o în cazul în care părintele își manifestă dorința de a lua legătura cu directorul, sau 

dirigintele pentru clarificarea unei situații în legătură cu fiica/ fiul său ori pentru sesizarea 

unei situații constatate personal în legătură cu viața școlii;  

h. Părinţii/tutorii/reprezentanţii legali vor respecta programul școlii având acces în unitatea de 

învăţământ în pauze sau după program, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; 

i. Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită 

de a deranja ordinea şi liniştea în instituţie.  

j. Este interzisă intrarea vizitatorilor care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe 

toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter 

obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.  

Art. 85. Pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi respectate următoarele: 

a. Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat 
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la poartă sau la profesorul de serviciu.  

b. Toţi salariaţii şcolii şi profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi 

utilizând un limbaj adecvat, vor legitima orice persoană străina ce se află în școală și este 

neînsoțită de un angajat al școlii.  

c. În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind 

normele generale privind respectarea ordinei și disciplinei precum și cele de siguranţă şi securitate 

a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor.  

d. Fiecare elev este instruit pe linie de siguranţă şi securitate a muncii la orele teoretice, în 

laboratoare şi la instruirea practică, când activităţile educative presupun deplasarea înafara 

spaţiului şcolii.  

e. În pauze, elevii nu au voie să staţioneze în grupurile sanitare, în faţa lor şi pe casa scării sau pe 

holuri ( mai ales în zilele călduroase).  

f. Pentru păstrarea disciplinei în şcoală, se asigură zilnic, câte 1 profesor de serviciu, la fiecare nivel 

şi 1profesor în curte .  

g. Poarta şcolii va fi închisă în toate pauzele până la ora 13:00.  

h. Staţionarea elevilor în grupuri mari în faţa sălii profesorale este strict interzisă.  

i. În fiecare sală de clasă şi în sala profesorală vor fi afişate numerele de telefon pentru situaţii de 

urgenţă.  
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Cap. 11.  Dispoziţii finale 
 

Art. 86. Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a  activităţii Liceului Tehnologic 

„Voievodul Gelu”, Zalău se completează cu regulamentele celorlalte organisme de conducere şi 

coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui 

salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise de către conducerea unităţii. 

Art. 87. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament 

atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii materiale (dacă este cazul). 

Art. 88. (1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este încurajat să participe la viaţa socială şi 

publică, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi 

internaţionale, în conformitate cu prevederile legii, în interesul propriu al unităţii şcolare, al 

învăţământului sau al societatii în general. 

(2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate intreprinde 

acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului, al unităţii 

şi nu contravin profesiei pe care o exercită. 

Art. 89. (1) Regulamentului de organizare şi funcţionare a  activităţii Liceului Tehnologic „Voievodul 

Gelu”, Zalău intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul de administraţie. 

(2) Sub coordonarea directorului, directorul adjunct, responsabilii Comisiilor metodice, şefii de 

compartimente şi diriginţii vor prelucra la nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor urmări 

permanent îndeplinirea lor. 
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Anexa 1. 

Regulament de ordine interioară pentru internat  

 

Elevii cazaţi în internat sunt obligaţi să respecte urmatoarele:  

1. Respectarea programului de cămin:  

Deşteptarea se face la ora 6:00  

Programul de masă este :  Mic dejun : 6:30 – 7:50  

Prânz: 13:00 – 15:30   

Cină: 18:30 – 20:00  

Închiderea căminului se face la ora 20:00.  

Vizionarea programelor TV se face până la ora 22:00.  

Stingerea se face la ora 22:30.  

2. Menţinerea tuturor dotărilor din cameră, de pe holuri şi din spaţiile comune în stare bună;  

3. Este interzis fumatul în incinta căminului;  

4. Este interzis consumul băuturilor alcoolice şi al seminţelor;  

5. Este interzisă părăsirea căminului fără bilet de voie;  

6. Se va respecta programul stabilit pentru curăţenia generală; 

7. Se va respecta programul de serviciu în cămin;  

8. Este interzisă solicitarea învoirii pe timp de noapte;  

9. Recuperarea pagubelor se va face pe bază de proces verbal încheiat de către pedagogul de serviciu 

şi cel care a produs paguba, acesta luând la cunostinţă iar recuperarea efectivă se va face la 

sfârşitul anului şcolar de la cel care a produs paguba;  

10. Este interzis să se realizeze orice fel de improvizaţii la instalaţiile electrice sau să se folosească 

aparatură neomologată;  

11. Este interzisă introducerea persoanelor străine în cămin fără acordul pedagogului de serviciu;  

12. Este interzis să se deterioreze pereţii prin lipirea de afişe, postere etc.;  
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13. Respectarea repartizării pe camere;  

14. Este interzisă introducerea în cămin a armelor albe, drogurilor, materialelor pornografice, a 

materialelor pirotehnice, spray-urilor iritante sau paralizante. Nerespectarea acestei reguli duce la 

eliminarea din internat, scaderea notei la purtare sau, după caz, eliminarea din şcoală şi anunţarea 

organelor de poliţie;  

15. Respectarea deciziilor pedagogilor de serviciu de a consemna abaterile disciplinare şi de anunţare 

a părinţilor;  

16. Semnalarea furturilor din cămin se va face la pedagogul de serviciu;  

17. Păstrarea cu grijă a cheilor de la dulapuri şi a obiectelor personale de valoare (bani, telefoane, 

ceasuri, bijuterii).  

 

Părinţii / tutorii / susţinătorii legali ai elevilor cazaţi în internat au obligaţia la cazare să 

precizeze adresa exactă şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.  

 

În cazul refuzului elevilor de a îndeplini o sarcină trasată de pedagog, cel din urmă are dreptul de 

a hotărâ modul în care elevul va suporta consecinţele. 
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Anexa 2.  

Regulament de ordine interioară pentru bibliotecă 

 

Biblioteca unității funcționează după următorul program: 

Luni, Marți, Joi, Vineri: 7:00- 15:00    Relații cu publicul: 8:00-14:00 

Miercuri: 9:00-17:00                            Relații cu publicul: 9:00-17:00 

Drepturile utilizatorilor bibliotecii  

Biblioteca  Liceului Tehnologic ,,Voievodul Gelu”  sprijină prin colecțiile și serviciile sale 

procesul instructiv-educativ, precum și satisfacerea  cerințelor de informare ale elevilor și ale cadrelor 

didactice din școala. 

 In biblioteca unității accesul la colecțiile și serviciile oferite  este permis după înregistrarea ca 

utilizator al bibliotecii. Împrumutul publicațiilor este gratuit și se face pe baza fișei contract de 

împrumut la domiciliu.  

Utilizatorii bibliotecii pot consulta publicațiile bibliotecii, colecțiile care nu se împrumută, pot 

primi consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referință și a tehnologiei. 

Termenul maxim de împrumut este de 15 zile, cu drept de prelungire până la 30 de zile. 

Obligațiile utilizatorilor bibliotecii: 

1. Depunerea la intrarea în bibliotecă a bagajelor. 

2. Să nu scoată publicații din bibliotecă fără acordul bibliotecarului. 

3. Păstrarea în bune condiții a publicațiilor împrumutate  la domiciliu.  

4. Respectarea termenului de restituire, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 56 din Regulamentul 

de organizare și funcționare a bibliotecii Liceului Tehnologic ,, Voievodul Gelu”. 

5. Atitudine civilizată față de personalul din bibliotecă. 

6. Respectarea orarului de funcționare al bibliotecii. 

Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii,  biblioteca Liceului Tehnologic ,, 

Voievodul Gelu”  își rezerva dreptul de a anunța verbal pe diriginții elevilor restanți, iar în scris, părinții 

elevilor/cadrele didactice de măsurile administrative ce se impun. 
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Anexa 3. 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 /2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Liceului Tehnologic Voievodul Gelu, ale Legii nr. 272/ 

2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 

Se încheie prezentul:        Nr.______ /____ 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

 1. Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, cu sediul în Zalău, reprezentată prin director, prof. 

Costache Rodica 

2.Beneficiarul indirect, dna/dl. …………………………………………părinte/reprezentantul 

legal al elevului, cu domiciliul în ……………………………………………….,telefon............................. 

3.Beneficiarul direct al educației, …………….............................………….elev  

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcți ai educației. 

III. Drepturile  părţilor : drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract  sunt cele prevăzute în 

Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, în Statutul 

Elevului şi în Regulamentul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: 

1. Unitatea de învățământ  se obligă  :  

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;  

b) să  asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul 

şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de inspectoratul 

şcolar; 

c) să asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației 

specifice în vigoare;  
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d) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/ reprezentanţii lor 

legali, într-un raport de egalitate; 

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 se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora;  

g) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului; 

h) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului; 

i) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu 

interzicerea  oricărui tip de discriminare; 

j) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui / 

elevului; 

k) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate / aprobate de şcoală; 

l) să asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu va agresa verbal sau 

fizic colegii.  

m) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor la alegere conform profilului şi 

specializării din cadrul examenului de bacalaureat şi a CDȘ în funcţie de opțiunile beneficiarilor 

în acord cu resursele reale de care dispune; 

n) că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această 

evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.  

2. Părintele/tutorele/ susținătorul legal al copilului/ elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor  

b) să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în 

afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

c) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu”;  

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului de 
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Organizare şi Funcţionare a Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău; 

e) să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program şi să asigure predarea 

la termenul stabilit în regulament a adeverinţelor medicale în vederea motivării absenţelor ; 

f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare 

a elevului; 

g) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar de a se lua 

măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

h) să se prezinte la şcoală, cel puţin, o dată pe semestru, pentru a discuta cu dirigintele situaţia 

şcolară a copilului; 

i) să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durata şi locaţie) la 

domiciliu; 

j) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.  

k) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi reprezentanţii ei. 

3.  Elevul are următoarele obligații: 

a) să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară; 

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalţi din unitatea şcolară; 

c) să frecventeze cursurile, conform programului orar şi să participe la activităţile organizate de 

unitate; 

d) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Elevului si ale Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

e) să NU utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;  

prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor 

de curs numai cu acordul cadrului didactic, sau în situaţii de urgenţă; 

f) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

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 
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etc.);  

h) să aibă o ţinută vestimentară/ personală  şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă; 

i) să aibă zilnic carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului/ părintelui / 

dirigintelui; 

j) să NU părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

k) să NU provoace/instige sau să participe la acte de violenţă în incinta unităţii de învăţământ; 

l) să cunoască şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire si de 

stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului; 

m) să NU difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 

incinta unităţii de învăţământ; 

n) să NU deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări, substanţe etnobotanice. 

V. Durata acordului : prezentul acord se încheie pe durata înscrierii elevului la Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu”.  

VI. Alte clauze :  

Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului Clasei, al 

Consiliului Profesoral sau al Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”, 

Zalău. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un 

nou contract cu celalălt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

c) alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat azi, .............................. 2017, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

Unitatea școlară,          

Liceul Tehnologic ”Voievodul  Gelu” Zalău                                   Beneficiar indirect*, 

                 Director, 

        Prof. Costache Rodica 

              Beneficiar direct, elevul,  
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                                                     (în vârstă de cel puţin 14 ani) 

*) Părintele/tutorele/susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial şi liceal, 

respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal. 

Anexa 4.  

Codul de conduită al profesorului 

 

 

 Manifestaţi onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegii din şcoală şi 

faţă de echipa managerială.  

 Manifestaţi respect faţă de colegi şi echipa managerială, nu exprimaţi critici nefondate şi 

etichetări la adresa activităţii lor profesionale.  

 Nu vă angajaţi în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii celorlalţi.  

 Utilizaţi un limbaj ce exprimă respectul faţă de demnitatea celorlalţi atît în comunicarea 

scrisă cît şi în cea orală.  

 Nu manifestaţi inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex.  

 Nu prejudiciaţi dreptul sacru la demnitate umană şi nici dreptul persoanei la propria 

imagine.  

 Fiţi prompt şi ordonat în privinţa îndatoririlor ce vă revin.  

 Îmbrăcaţi-vă adecvat, potrivit statutului profesional.  

 Nu întîrziaţi niciodată la oră, indiferent de motiv.  

 Anunţaţi dacă sunteţi bolnav şi propuneţi activităţi pentru lecţiile suplinite.  

 Respectaţi elevii în calitate de participanţi la procesul educaţional.  

 Apreciaţi elevii ca indivizi, nu încercaţi să fiţi unul dintre ei.  

 Fiţi conştienţi de influenţa pe care o aveţi ca profesori asupra elevilor şi nu faceţi abuz de 

autoritate.  

 Arătaţi respect şi politeţe faţă de elevi prin comportamnet şi felul de adresare.  

 Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor.  
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 Demonstraţi o atitudine pozitivă, puteţi fi astfel un bun exemplu.  

 Aveţi răbdare cu elevii şi colegii din şcoală.  

 Nu fiţi sarcastici, nu umiliţi sau ameninţaţi în nici un fel elevii.  

 Nu criticaţi colegii în faţa elevilor în nici o situaţie.  

 Prezentaţi elevilor un set clar de reguli pe care să le aplicaţi cu consecvenţă, fără 

discriminare şi resentimente.  

 Abordaţi în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine 

planificate şi organizate.  

 Verificaţi echipamentele sau aparatele înainte să le folosiţi.  

 Nu fiţi descurajaţi dacă „o lecţie nu a ieşit bine” – toţi putem avea momente de eşec.  

 Evaluaţi elevii cît mai obiectiv şi pertinent.  

 Fiţi flexibili în activitatea dumneavoastră pentru a vă putea adapta situaţiilor concrete 

întîlnite.  
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Anexa 5.  

Codul de conduită al elevului 

 

Calitatea de elev impune:  

 

 Respectarea regulamentelor şcolare în vigoare;  

 Ţinuta decentă în concordanţă cu climatul educativ;  

 Folosirea unui limbaj adecvat vârstei şi locului unde se află;  

 Atitudinea respectuoasă faţă de personalul şcolii;  

 Frecventarea obligatorie a orelor de curs;  

 Participarea la toate activităţile şcolii;  

 Obligaţia de a circula numai prin locurile permise elevilor;  

 Obligaţia de a nu aduce persoane străine în şcoală;  

 Păstrarea în condiţii optime a bunurilor din incinta şcolii;  

 Păstrarea curăţeniei în şcoală;  

 Asumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite;  

 Respectul faţă de colegi;  

 Obligaţia de a nu fuma şi de a nu consuma băuturi alcoolice sau droguri;  

 Obligaţia de a avea manuale, caiete şi alte instrumente necesare desfăşurării orelor de curs;  

 Obligaţia de a aştepta în clasă, în ordine, profesorul, pregătiţi pentru începerea orei;  

 Îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasă şi pe şcoală;  

 Obligaţia de a avea asupra lor carnete de elevi;  

 Obligaţia de a informa părinţii în legătură cu situaţia şcolară;  

 Interdicţia de a poseda şi de a difuza materiale cu caracter obscen şi pornografic;  

 Anunţarea dirigintelui în cazul unor situaţii deosebite;  

 Părăsirea incintei şcolii după terminarea programului şcolar.  
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