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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

  

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” este operator de date cu caracter personal, conform legii nr.129/2018 și se obligă să 

respecte prevederile legale privind protecția datelor. 

 

Art.1. (1) Prezentul Regulament Intern stabileşte ordinea şi disciplina muncii în ȘCOALA 

PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA MARIA” , este 

elaborat în baza Art. 6 al.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi respectă prevederile Legii Educației Naționale nr 1/2011 şi Statutul 

personalului cu modificările şi completările aduse de Parlamentul României, precum şi alte 

dispoziţii legale în vigoare. 

(2) Regulamentul Intern este elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiei de sindicat şi 

cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în ȘCOALA 

PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA MARIA” conform 

art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și 

Regulamentului de organizare și funcționare a Invățământului Special nr. 5573/07.10.2011 

(3) Regulamentul Intern intră în vigoare după aprobarea lui în Consiliul Profesoral la care 

participă şi personalul auxiliar şi nedidactic. (art. 30 alin (o) din ROFUIP). 

(4) Regulamentul Inern al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” 

precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ 

al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care 

participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.” 

Art.2. Prevederile Regulamentului Intern şi celelalte îndatoriri precizate (stipulate) de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Statutul 

personalului didactic sunt obligatorii pentru tot personalul Şcolii Profesionale Speciale pentru 

Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, pentru elevi şi părinţi. 
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Art.3. In situaţii deosebite, grădiniţa poate funcţiona cu grupe integrate (orar normal cu orar 

prelungit) indiferent de programul solicitat de părinţi, respectându-se prevederile legale în 

vigoare. Organizarea acestora se face în funcţie de solicitările părinţilor, de condiţiile materiale de 

funcţionare şi de nivelul de protecţie şi educaţie pe care le necesită copiii. 

Art.4. La organizarea grădiniţelor grupelor de preşcolari se respectă prevederile în vigoare 

referitoare la spaţiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor şi activităţilor în aer 

liber, la mobilierul şi instalaţiile necesare asigurării condiţiilor de funcţionare, igienico-sanitare şi 

de securitate pentru viaţa şi sănătatea copiilor. 

Art.5. Este interzisă funcţionarea grupelor de copii preşcolari în subsoluri insalubre, în spaţii care 

prin destinaţia anterioară sau prezentă pot dăuna sănătăţii şi protecţiei copiilor. 

Art.6. In situaţii deosebite, grădiniţa poate funcţiona în spaţii destinate altor instituţii de 

învăţământ preuniversitar sau în alte clădiri amenajate, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

Art.7. Pentru copiii aparţinând minorităţilor naţionale, organizarea grupelor se face cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative legale aflate în vigoare. 

Art.8. Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru 

generalizarea treptată a grupelor din invăţămantul preşcolar în Şcoala Profesională Specială 

pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”. 

Art.9. (1) Activitatea care se desfăşoară în ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU 

DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA MARIA este apolitică şi nediscriminatorie. 

               (2) În spaţiile aparţinând instituţiei sunt interzise: 

– activităţi contrare prevederilor Constituţiei României; 

– activităţi ale partidelor sau formaţiunilor politice; 

– activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios; 

– activităţi care încalcă normele generale de moralitate. 
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CAPITOLUL II. 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - FUNCŢIONALĂ A ȘCOLII PROFESIONALE  

SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  ”SF. MARIA”,  BUCUREȘTI , SECTOR 6  

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA  are sediul în str. Aleea Istru nr. 6, sector 6, Bucureşti . 

(1) Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” este o parte 

componentă a învățământului special de stat a cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate 

prin regulament specific. 

 (2) Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” școlarizează elevi cu 

deficiență de auz, nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional, în regim de semiinternat și/ 

sau internat. 

 (3) Obiectivele fundamentale ale învăţământului special din România sunt: 

- instruirea, educarea, recuperarea şi integrarea socială a elevilor cu deficienţe auditive; 

- realizarea unei formaţii profesionale la standardele europene de pregătire adoptată la cerinţele 

unei societăţi democratice, ale unei economii de piaţă concurenţială, în concordanţă cu evoluţia 

pieţii muncii din România. 

 (4) Invăţământul special trebuie să-i ajute pe elevii deficienţi de auz să atingă nivelul optim 

posibil de dezvoltare profesională prin: 

-  acumularea şi utilizarea experienţei învăţării şcolare şi sociale; 

- formarea, dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor învăţării şcolare, însuşirea cunoştinţelor, 

formarea, dezvoltarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor utile integrării socio-

profesionale şi vieţii în comunitate. 

 (5) Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” beneficiază de 

planuri de învăţământ speciale, de programe şcolare speciale și de masă  adaptate, precum şi de 

programe de intervenţie personalizate. 

 (6) Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” dispune  de dotări 

corespunzătoare şi de personal specializat, și oferă  următoarele tipuri de servicii elevilor cu 
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deficiență de auz din ciclul preșcolar (1 grupă grădiniță cu program de  8 ore/zi), primar, 

gimnazial și din învățământul profesional special: 

a) Terapii specifice și de compensare: demutizare, structurarea vorbirii, educație auditivă, educație 

polisenzorială, stimulare-compensare-integrare etc. 

b) Kinetoterapie 

c) Terapie educațională complexă și integrată: Formarea autonomiei personale, Stimulare 

cognitivă, Socializare, Ludoterapie, Terapie ocupațională desfășurate de profesori- educatori 

după - amiază 

d) Activităţi de învăţare individualizată; 

e) Activităţi de adaptare curriculară şi de evaluare; 

f) Programe de intervenție personalizată; 

g) Psihodiagnoză, proiectare, prognoză psihologică; 

h) Consiliere pentru elevi şi părinţi; 

i) Orientare şcolară şi profesională; 

j) Practică de specialitate într-un mediu securizat. 

Art. 10. Structura ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA conform ANEXEI 0 cuprinde: 

a) Conducere: 

– Consiliul de administraţie – organizare şi atribuţii în anexa 1; 

– Comisia pentru evaluare și asigurare a calității (CEAC) – organizare şi atribuţii în anexa 2 

– Director – atribuţii conform fişei postului; anexa 3 

– Consiliul profesoral – organizare şi atribuţii în anexa 4; 

– Profesor coordonator, care răspunde de domeniul educativ, şcolar şi extraşcolar 

– Consiliul clasei – organizare şi atribuţii în anexa 5. 

b) Resurse umane: 

I. personal didactic – conform fișei postului anexele 25, 26, 27, 28. 

- drepturi, îndatoriri, recompense  

II. personal didactic auxiliar: 

– serviciul secretariat: organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului, 

anexa 31; 
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– serviciul contabilitate: organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului, 

anexa 30; 

– serviciul administrativ: organizare, atribuţii, recompense şi sancţiuni conform fişei postului, 

anexa 32 ; 

III. elevii – drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni în anexa 8. 

c) Resurse materiale: 

Clădiri: 

– 1 clădire pentru săli de clasă, o sală de sport  

Alte resurse materiale: 

- 7 table interactive; 

- 50 calculatoare; 

- 31 echipamente sportive; 

- 6 copiatoare; 

- 14 table magnetice 

- 12 imprimante; 

- 6 scanere; 

- modele (modele anatomice) 

- seturi demonstrative 

- mobilier și grup sanitar specific pentru ciclul preșcolar. 

 

CAPITOLUL III.    

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

Art.11. (1) În Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, cursurile se 

organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă, atât pentru învăţământul 

preșcolar/primar/gimnazial/profesional, cât și pentru forma de învăţământ professional dual.” 

          De asemenea, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” 

încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării 

orelor de instruire practică. Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile 
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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.  

Pentru învățământul profesional special dual, Şcoala Profesională Specială pentru 

Deficienţi de Auz “Sfânta Maria” încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori 

economici sau cu o asociaţie/ un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea administrativ-

teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, 

respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor din aceste unităţi de 

învăţământ prevăzute încheie un 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. 

    Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 

specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea de 

învăţământ preşcolar acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru 

îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice. Organigrama se propune de către director la 

începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează ca 

document oficial. 

(2)  Finalităţile educaţiei timpurii se realizează prin intermediul obiectivelor cadru şi de 

referinţă formulate pe următoarele domenii experienţiale: Limbă şi comunicare, Ştiinţe, 

Estetic şi creativ, Om şi societate, Psihomotric, precum şi a unor strategii didactice moderne, 

fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei şi adaptate la contexte 

variate de viaţă. 

(3) Educaţia preşcolară asigură stimularea diferenţiată a copilului in vederea dezvoltării 

sale in plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinand cont de particularităţile specifice 

de varstă ale acestuia. 

(4) La Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” educaţia 

preşcolară se adresează celor cu cerinţe educaţionale speciale și nu numai. Pentru copiii cu 

cerinţe educative speciale, care participă la programul educaţional derulat în învăţământul 
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preşcolar, se respectă în totalitate legislaţia în vigoare, precum şi principiile care 

fundamentează protecţia şi educaţia acestor categorii de copii. 

    (5)  În toată activitatea desfăşurată în Școala Profesională Specială pentru Deficienți de 

Auz “Sfânta Maria” se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, 

procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale. 

     (6)  Activitatea în şcoală se organizează conform prevederilor legale şi este condusă de 

Consiliul de administraţie, director, CEAC, Consiliul profesoral şi şefii de compartimente. 

     (7) Finalitatea tuturor activităţilor reprezintă optimizarea procesului de învăţământ. 

Art.12. Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral îşi desfăşoară activitatea conform 

graficului aprobat în prima şedinţă a noului an şcolar, dar se pot întruni şi în situaţii de urgenţă la 

cererea persoanelor abilitate. 

Art.13. (1) Catedrele şi comisia metodică a diriginţilor sunt conduse de către şeful 

catedrei/comisiei desemnat de către director pe baza propunerilor primite în cadrul Consiliului 

profesoral. 

             (2) Şeful comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate 

de activitatea profesională a membrilor acestora. 

             (3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar după o tematică aprobată prin planul 

managerial al catedrei sau ori de câte ori este necesar. 

            (4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice 

hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră, avizate de 

directorul unităţii şcolare. Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe 

site-ul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria ” sau avizier/ 

cancelarie, şi transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor, fiind 

documente care conțin informații de interes public. 

            (5) Activităţile catedrelor, comisiilor didactice şi nedidactice vor respecta deciziile interne 

şi notele de serviciu emise de directorul unităţii şcolare și de Consiliul de administrație. 

Art.14. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 

dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar. 
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1. DIRIGINŢI 

 

Art.15. (1) Calitatea de profesor diriginte se acordă la începutul anului şcolar de către Consiliul de 

administraţie şi se retrage de către acelaşi organ de conducere, pe baza aplicării criteriilor stabilite 

în fişa de evaluare a activităţii de consiliere şi orientare şcolară aprobată de Consiliul de 

administraţie – Anexa 12. 

             (2) Diriginţii organizează şi coordonează activitatea claselor pe care le conduc, întreţin 

relaţia educativă optimă între profesorii claselor, elevi şi părinţi, întocmesc situaţii şcolare finale şi 

contribuie, alături de serviciul secretariat, la realizarea de baze de date. 

             (3) Diriginţii, împreună cu serviciul administrativ se implică în buna păstrare a 

patrimoniului şcolii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de învăţare. 

            (4) Neîndeplinirea atribuţiilor atrage sancţiuni de la penalizarea salarială la suspendarea 

sau chiar anularea calităţii de diriginte însoţite de sancţiunile prevăzute în anexa 7 

 

2. PROFESORUL DE SERVICIU 

 

Art.16. (1) Serviciul pe școală este obligatoriu. Profesorii trebuie să exercite şi funcţia de profesor 

de serviciu, contra tură, conform unei planificări semestriale, atribuţiile, recompensele şi 

sancţiunile sunt prevăzute în Anexa 6 şi Anexa 21. 

 

3. CONSILIUL ELEVILOR 

 

Art.17. (1) Prezentul Regulament Inern al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

“Sfânta Maria ” respectă și prevederile din Statutul elevului aprobat prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

            (2) În această unitate de învăţământ se constituie consiliul elevilor, format din liderii 

elevilor din fiecare clasă. 

            (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a 

Regulamentului intern – Anexa 8. 
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PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

Art. 18. (1) Activitatea zilnică se desfășoară după următorul program : 

 

Programul la ciclul preșcolar este : 

 Activități de predare – învățare în intervalul 08:00 – 13 :00 

 Activități recuperator – compensatorii în intervalul 13:00 – 18:00 

 

Programul cadrelor didactice din ciclul primar, gimnazial și profesional se desfășoară astfel :  

 Activități de predare – învățare în intervalul 08:00 – 13 :00/14:00 

 Activități recuperator – compensatorii în intervalul 11:00 – 18:00 

 Activități de terapie educațională complexă și integrată în intervalul 14:00/14:45 – 

18:00/18:45 

 

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform 

graficului stabilit de şefii de compartiment, directorul unităţii şcolare. 

 

Activitatea specifică fiecărui angajat se poate desfășura și în afara orelor de program în 

funcție de cerințele școlii cu o informare prealabilă a angajaților, respectând legislația în vigoare. 

              (2) Pentru grupa de grădiniță ora de curs este de 35 minute, iar pauza de 15 minute, 

clasele 0 – IVși  clasele V – X, ora de curs este de 45 de minute, cu pauză de 15 minute; pentru 

clasele IX-XII, învățământ special profesional, ora de curs este de 50 de minute cu pauze de 10 

minute; pauza mare de 30 min, respectiv 20 de minute, între 9:45 - 10:15, respectiv 9:50 – 10:10. 

Art.19. (1) Modificarea timpului de lucru, definitiv sau temporar se face cu acordul conducerii 

unităţii, în urma hotărârii Consiliului de Administrație. 

              (2) Nerespectarea timpului de lucru se sancţionează conform legilor în vigoare. 

Art.20. Alte activităţi, dincolo de limitele temporale precizate la art. 12 se pot desfăşura cu 

acordul conducerii unității școlare. 
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4. COMISII 

Art.21. (1) Pentru acoperirea tuturor aspectelor şi domeniilor din activităţile unităţii se înfiinţează 

comisii pe domenii de activitate cu caracter educativ, didactic, extraşcolar. 

               (2) Atribuţiile şi componenţa comisiilor se regăsesc în Anexa 7. 

Art.22. (1) Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ presupune păstrarea 

bunurilor existente, identificarea şi procurarea altora noi şi mai funcţionale. 

              (2) Pe lângă alocaţia bugetară, întreg personalul şcolii se va implica în găsirea altor surse 

extrabugetare (sponsorizări, donaţii, activităţi productive generatoare de venituri etc.). 

              (3) Aprecierile anuale ale activităţii personalului vor include şi criteriul contribuţiei 

angajatului la păstrarea şi la creşterea bazei materiale. 

Art.23. (1) Destinaţia spaţiilor unităţii nu poate fi schimbată decât prin hotărârea Consiliului de 

administraţie, confirmată de director cu aprobarea forurilor tutelare (ISMB, implicit Ministerul 

Educației Naționale, Primăria Municipiului București și Primăria sector 6). 

                (2) Spaţiul dintre clădiri va fi folosit numai în interesul unităţii de învăţământ. 

Art.24. (1) Accesul în perimetrul unităţii şcolare este interzis persoanelor şi vehiculelor care nu au 

aprobarea conducerii şcolii. 

               (2) Condiţiile de acces în şcoală a vizitatorilor şi normele de securitate în interiorul 

şcolii, sunt prevăzute în Anexa 21. 

Art. 25. Promovarea imaginii ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI 

DE AUZ „SFÂNTA MARIA”, Sector 6 , se realizează prin: 

–  site web www.scoalasurzi2bucureşti.ro   

–  pagina de FACEBOOK 

– obţinerea de premii sau menţiuni la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, la 

concursurile sportive, la manifestări cultural-sportive; 

–  reviste şcolare premiate; 

–  participarea la simpozioane şi/sau sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor sau profesorilor; 

– proiecte europene, programe educaţionale şi parteneriate în avantajul elevilor şi profesorilor 

– mass media (apariţii în presă şi TV). 

Art.26. Conducerea ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA, Sector 6,  sancţionează încălcarea cu bună ştiinţă de către personalul încadrat 

http://www.scoalasurzi2bucureşti.ro/
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în muncă la această instituţie, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a obligaţiilor sau a 

normelor de comportare, conform prevederilor Legii 1/2011 (Statutul personalului didactic) sau 

conform Codului Muncii. 

Art.27. (1) Conducerea unităţii şcolare va sancţiona risipa de materiale, risipa de fonduri 

financiare, precum şi deteriorarea sau distrugerea bunurilor din patrimoniul şcolii. 

              (2) Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face de la cei depistaţi a fi vinovaţi. 

Pentru elevi paguba va fi recuperată de la părinţi (art. 122 ROFUIP). 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ELEVILOR DIN CICLUL 

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL  

ÎN PERIMETRUL UNITĂȚII ȘCOLARE  

 

Art. 28. Reguli şcolare  

 1.1. Reguli şcolare generale  

 1.1.1. Atât personalul şcolii, cât şi preșcolarii și elevii şi părinţii acestora vor contribui la 

asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă; 

1.1.2. Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru asigurarea sănătăţii 

elevilor; 

1.1.3. Comportamentul preșcolarilor, elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu 

ceilalţi elevi, personalul şcolii cât şi cu restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de 

şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor 

un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de 

numele şcolii.  

1.1.4. Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în 

pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.  

1.1.5. Deţinerea, păstrarea și/sau utilizarea  instrumentelor prin care o altă persoană poate fi 

vătămată, alcool, droguri și/sau brichete este interzisă  în  şcoală.  
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1.1.6. Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.  

1.1.7. Fumatul este interzis în incinta şcolii.  

1.1.8. În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, 

telefon mobil)  

1.1.9. Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de  şcoală.  

1.1.10. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.  

1.1.11. Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.  

1.1.12. Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor. 

 

1.2. Autoritatea conducerii şcolii  

Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să  controleze respectarea prevederilor 

referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către 

conducerea şcolii și, dacă este posibil, se vor realiza în prezența elevului în cauză). 

Aceasta poate: 

 1.2.1. Să solicite elevilor să-și golească gențile şi hainele iar atunci când există suspiciuni 

întemeiate poate recurge la percheziţie.  

1.2.2. Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise 

1.2.3. Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, 

pe baze non-selective, iar acolo unde există să  controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor 

în ceea ce priveşte prezenţa obiectelor interzise. 

  În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:  

1.2.4. Să  decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză 

1.2.5. Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamităţilor/incidentelor 

pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar. 

 

1.3. Măsuri  

1.3.1. Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problemă, conducerea şcolii va 

transmite aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.  
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1.3.2. Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi 

va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel 

de obiecte și/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesia 

asupra acestor bunuri.   

1.3.3. În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoală va acţiona 

conform legilor în vigoare,  va informa poliția și Inspectoratul Școlar, și în funcţie de circumstanţe 

va întocmi un raport adresat poliţiei.  

         1.3.4 Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat 

regulamentul şcolar. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe 

lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/ profesorul diriginte pentru a 

cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată într-un proces verbal. 

          Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preşcolarului sau elevului din învățământul 

primar/gimnazial/profesional are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de 

învățământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care 

părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 

împuternicește o altă persoană. 

1.3.5. Şcoala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern. 

 

 Art. 29. Măsuri disciplinare  

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar 

regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul intern al şcolii  se vor lua măsuri 

administrative, educative și, în caz extrem,  eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu 

regulamentele în vigoare.     

Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit.  

         Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 
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 2.1. Măsuri disciplinare  

2.1.1. Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri 

disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, 

profesorilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii. 

2.1.2. Personalul administrativ ori tehnic nu este autorizat să  aplice o sancţiune, dar are 

dreptul să  pună în discuţie comportamentul unui elev  

2.1.3. Dacă un elev este de părere că a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta 

această obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc.  

 

2.1.4. Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:  

-   efectuarea unor teme suplimentare 

-   recuperarea lecţiilor pierdute  

-   curățarea mizeriei făcute  

-   munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie  

-   munca în folosul comunităţii şcolare  

-   avertisment/mustrare  

- exmatriculare, conform legislației în vigoare, pentru elevii din învățământul special 

profesional, clasele XI-XII 

- eliminare definitivă din şcoală,  conform legislației în vigoare, pentru elevii din 

învățământul special profesional, clasele XI-XII 

2.1.5. În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie  să  existe o relaţie de 

proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea 

acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.  

2.1.6. Elevul care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, din motive 

ce ţin de diagnosticul acestuia,  poate să  părăsească sala de clasă  însoţit de instructorul de 

educaţie. Elevul îşi poate petrece timpul, fie la clubul din incinta şcolii, fie la cabinetul medical al 

Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa”. Pentru alte cazuri de 

întrerupere/perturbare a orei de curs se anunţă profesorul diriginte sau persoana desemnată 

responsabilă de către conducerea şcolii pentru asemenea cazuri.  
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 2.2. Exmatricularea şi eliminarea  

Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare, conform legislației în 

vigoare, pentru elevii din învățământul special profesional, clasele XI-XII :  

2.2.1. dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi și/sau a personalului şcolii.  

2.2.2. are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor  

2.2.3. sustrage bunurile altor persoane  

2.2.4. aduce daune ori distruge bunurile altor persoane  

 2.2.5. recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d.  

2.2.6. aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se află în împrejurimile şcolii)  

2.2.7. are la sine arme şi/sau face uz de arme.  

2.2.8. acumulează numărul de absenţe nemotivate prevăzute în regulamentul şcolar pentru 

exmatriculare 

 

2.3. Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiilor în vigoare 

Nici un elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a  părinţilor acestuia. 

 

 Art. 30. Utilizarea computerului/internetului  

Computerele puse la dispoziţia preșcolarilor, elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod 

corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în inventarul 

şcolii (hardware), se aplică şi prevederea că software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie să  fie 

utilizat cu aceeaşi atenţie.  

30.1. Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la 

dispoziţie de şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt 

strict interzise.  

30.2. Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă această prevedere. Costurile 

pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, 

după caz de către părinţii/tutorii acestuia.  

30.3. Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a 

unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să  implice o referinţă 

clară în privinţa şcolii.  
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30.4. Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a 

numelui său. Şcoala poate stabili măsuri interne împotriva elevilor care nu respectă această 

prevedere.  

30.5. Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele 

şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora. 

30.6. Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii, în condițiile menţionate mai sus, pentru 

culegerea de informații de pe internet. Costurile de printare vor trebui plătite în conformitate cu 

prevederile aplicabile.  

30.7. Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte 

scopuri decât culegerea de informații judicioase necesare studiilor.  

 

Art. 31. Înregistrarea incidentelor  

(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în 

consideraţie.)  

        31.1. Preşcolarii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, vor fi 

sancţionaţi in funcţie de gravitatea acestora. 

        31.2. Sancţiunile care se pot aplica preşcolarilor sunt următoarele: 

a) Observaţia individuală; 

b) Mustrare în faţa grupei. 

31.3. Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. 

Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa  

cum se prevede prin codul penal.  

31.4. Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi 

sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. Acest 

protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală.  

          31.5. Preşcolarii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii plătesc (prin intermediul 

părintelui sau al tutorelui legal) toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile 

pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. 
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31.6. În cazul unor incidente, aşa  cum se menţionează în articolul 4.1, se va realiza şi o 

raportare, iar informaţiile despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, 

jandarmerie, inspectorat școlar şi, eventual, şcolile implicate.  

 

Art. 32. Observaţia individuală constă în dojenirea preşcolarului. 

 

Art. 33. Prevederi legate de ţinuta vestimentară  

33.1. Fiecare elev se va îmbrăca în funcţie de regulamentul intern al  şcolii (cu sau fără 

uniformă) 

33.2. Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar 

vestimentaţia ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.  

33.3. Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. 

Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa  cum sunt prevăzute acestea în 

legea condiţiilor de muncă, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de 

protecţie, costumul pentru laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc.  

33.4. Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru 

acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi de 

abilităţi manuale, aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor 

de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi 

elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică, chiar dacă sunt scutiți de efort, 

conform orarului școlii.  

 

Art. 34. Intimităţi indezirabile  

34.1. Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în 

conformitate cu normele comportamentale uzuale.  

34.2. Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii 

sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o 

consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihopedagogului, profesorului educator 

al clasei, ori oricărei alte persoane de încredere din şcoală.  
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34.3. Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a 

inspectoratului şcolar.  

 

Art. 35. Daune  

35.1. Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune bunurilor 

colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze 

bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.  

35.2. Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să  

comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în 

consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa  cum se prevede în cele ce urmează.  

35.3. Ori de câte ori şcoala este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, persoane 

care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea 

şcolii.  

35.4. Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea 

şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul 

unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, 

garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).  

35.5. Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de 

daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), 

cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.   

 

Art. 36. Activităţi şcolare  

 36.1. Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători 

şcolare, etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.  

36.2. În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea 

şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală (prin intermediul site-ului internet 

al şcolii, în cadrul ședințelor cu părinții, prin telefon/e-mail/whatsapp).  

36.3. Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă,  pentru fiecare 

dintre activităţile şcolare, de către conducerea şcolii.  
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36.4. În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse 

de regulament. 

Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt interzise în permanenţă.  

Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă  elevilor. 

 

 Art. 37. Accesul vizitatorilor  

37.1. Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.  

37.2. Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe 

la poartă, la profesorul de serviciu.  

37.3. Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă cerinţa de a se anunţa la 

poartă (intrare), la profesorul de serviciu, în momentul pătrunderii în şcoală.  

37.4. Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu și-au anunţat prezența.  

37.5. Dacă siguranţa şcolii este periclitată, ceea ce urmează să  fie apreciat de conducerea 

şcolii, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele 

respective. 

         37.6. Uşa de la intrare este deschisă, în intervalele de timp agreate de comun acord cu 

părinţii; accesul este monitorizat de către o persoană desemnată de conducerea unităţii; 

         37.7. Personalul angajat are un comportament adecvat faţă de copii, părinţi, cadre didactice, 

alte persoane, pe toată durata programului, respectă orele de program, precum şi codul de etică 

profesională. 

        30.8.  La activităţile educative, extraşcolare, şedinţe şi lectorate cu părinţii, alte evenimente 

la care sunt invitaţi părinţii, precum şi reprezentanţi ai comunităţii, aceştia vor purta ecusonul 

pentru vizitatori; 

        37.9.  Este interzis accesul în instituţia şcolară a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau însoţite de câini; 

        37.10. Conducerea unităţilor de învăţămant va ţine legătura permanentă cu organele de 

poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie pentru a fi în măsura de a interveni operativ în rezolvarea 

unor situaţii care ar afecta siguranţa civică în zona unităţii de învăţământ. 
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 Art. 38. Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore  

Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi părăsirea şcolii înainte de încheierea 

cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. Şcoala va prezenta în 

acest protocol maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a 

reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcătuit sub forma unor 

reglementări referitoare la:  

o Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)  

o Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

o Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al 

familiei)   

o Revenirea la şcoală după boală  

o Întârzierile (la începutul orelor de curs)  

o Întârzierile (în timpul orelor de curs).  

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa 

absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).  

Procedura referitoare la absenţe poate fi consultată, la cerere, în orice moment, la şcoală.  

Pe scurt, în aceasta sunt incluse următoarele prevederi:  

38.1. Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementări în 

privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor.  

38.2. Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, 

cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementări de către şcoală.  

38.3. Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente, pot face acest lucru dacă  

părintele a  informat profesorul diriginte,  profesorul educator  prin sms. În cazul unor dezastre în 

interiorul şcolii (incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să  ştie în mod clar cine a fost şi 

cine nu a fost prezent în clădire.  

38.4. Pentru respectarea Protocolului de Absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în 

fiecare zi. După această înregistrare şcoala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei 

zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate 

care răspunde de şcoală.  
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38.5. Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunţă la dreptul de a 

Informarea profesorilor diriginţi, a profesorilor educator se realizează de către părinte prin sms 

participa la oră.  

38.6. Nu sunt permise elevilor vacanțe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de 

vacanţă, conform structurii anului școlar stabilit de MEN. Pentru excepţii: vezi Legea Educației 

Naționale .  

  

Art. 39. Libertatea de exprimare a opiniei  

39.1. Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi 

cetăţenii. Dar, aceasta nu înseamnă că oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi 

folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.  

39.2. Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori 

cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul 

aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală. 

 

 

CAPITOLUL V  

 

PERSONALUL SALARIAT 

5.1. PERSONALUL DIDACTIC 

 

 
5.1.1. Drepturile personalului didactic 

 

 

Corpul profesoral al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz  “Sfânta Maria“  

se bucură de toate drepturile legale stipulate în: Legea Educaţiei Naționale,  Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământului Preuniversitar, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Învățământului Special  şi în Contractul de Muncă. 
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5.1.2 Îndatoririle personalului didactic 

Corpul profesoral are obligaţia de a respecta toate îndatoririle stipulate în: Legea Educaţiei 

Naționale, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământului 

Preuniversitar,  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Special  şi în 

Contractul de Muncă. Respectarea îndatoririlor prevăzute în legislaţia în vigoare este întărită prin 

prezentul Regulament Intern cu următoarele reguli: 

 

1. Reguli privind asigurarea disciplinei şi eficienţei muncii în unitate 

I. Efectuarea normei didactice prevăzute de art. 262, Legea nr.1/2011 şi a celorlalte 

activităţi, până la norma de 40 de ore pe săptămână, cf. Legii nr. 109 din 16 iulie 1999 privind 

aprobarea O.G. nr. 103 din 27 august 1998 şi R.O.F.U.I.P: 

a) activităţi didactice de predare – învăţare, de educaţie, de instruire practică şi de evaluare, 

conform planurilor – cadru de învăţământ 

b) activităţi de pregătire metodică-ştiinţifică şi activităţi de educaţie, complementare procesului 

de învăţământ (săptămânal, 9 ore de pregătire şi 3-4 ore de activităţi ştiinţifico-metodice, 2 ore de 

comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participare la 

consiliile profesorale ale şcolii şi ale claselor, 1 oră de dirigenţie, 1-2 ore de serviciu pe şcoală) 

c) Profesorii care însoţesc elevii la manifestări ştiinţifice, concursuri, excursii sau alte activităţi 

au obligaţia de a face protecţia muncii sub semnătură într-un proces-verbal, după modelul: 

 

Proces-verbal 

încheiat astăzi, ...................., în cadrul orei de instruire a elevilor de la Școala Profesională 

Specială pentru Deficienţi de Auz « Sfânta Maria »,  în vederea efectuării excursiei 

.................... 

Participanţii la această excursie se angajează să ţină seama de următoarele aspecte: 

- vor participa în grup la toate activităţile propuse de organizatori; 

- nu vor părăsi grupul fără ca în prealabil să anunţe profesorul însoţitor; 

- îşi vor asuma răspunderea pentru banii şi obiectele de valoare proprii (mobile, aparate foto, etc.) 

în toată această perioadă; 
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- vor adopta o conduită civilizată (evitarea intrării în situaţii conflictuale sau a altora care 

presupun diverse pericole) pe timpul deplasărilor cu mijloace de transport, la locul de cazare şi de-

a lungul desfăşurării tuturor evenimentelor; 

- se vor asigura că şi-au luat medicamentele în cazul în care au fost prescrise de doctor; 

- nu vor folosi nimic din ceea ce le-ar putea afecta sănătatea fizică şi psihică (alcool, 

medicamente, droguri, tutun, alte substanţe nocive). 

Nerespectarea acestor reguli va atrage după sine scăderea notei la purtare. 

 

Anexăm tabelul nominal prin care aceştia îşi vor consimţi aderarea la principiile menţionate 

anterior: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Clasa Semnătura Număr de telefon 

     

     

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.    

 Prof..................................................... 

 

II. Respectarea programului de lucru zilnic - desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu 

respectarea orelor de începere şi de terminare a acestora şi a zilelor de lucru prevăzute în 

contractul de muncă. 

În cazul în care un profesor realizează alte ore decât cele prevăzute în orar (lecţii, ore de 

dirigenţie, etc) se va cere acordul conducerii.  

 Semnarea zilnică a condicii 

 Maximă responsabilitate în supravegherea şi păstrarea în bună stare a documentelor 

şcolare (în special cataloagele); 

 Respectarea tuturor procedurilor;   

 Participarea la şedinţele Consiliului Clasei /Consiliul Profesoral/ comisiile în care au 

calitate de membri /responsabili; 

 Utilizarea spaţiului şi bunurilor şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu 

şi nu pentru activităţi în interes personal; 
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 Ţinuta vestimentară decentă; 

 Interzicerea fumatului în incinta şcolii; 

 Interzicerea prezenţei în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 Îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor corespunzătoare serviciului pe şcoală; 

 Respectarea regulilor igienico-sanitare şi ergonomice în spaţiile destinate cadrelor 

didactice (cancelarie, anexe laboratoare şi cabinete etc.); 

 Interzicerea fotografiatului şi filmatului în şcoală fără aprobarea conducerii; 

 Interzicerea înregistrărilor audio a şedinţelor sau a salariaţilor unităţii; 

 Respectarea tuturor prevederilor din prezentul Regulament Intern. 

 

2. Reguli privind asigurarea calităţii procesului de predare-evaluare 

 Verificarea prezenţei elevilor, trecerea absenţelor în catalog la începutul orei şi respectarea 

procedurii de motivare a absenţelor; 

 Utilizarea de metode şi mijloace didactice moderne în procesul instructiv-educativ şi de 

evaluare; 

 Elaborarea unor planuri de măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare 

şi desfăşurarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă;  

 Respectarea programei şcolare şi a ordinelor M.E.N privind volumul temelor de acasă 

pentru a nu suprasolicita elevii;  

 Recomandarea unor teme de vacanţă decât cu caracter facultativ;  

 Trecerea notelor în carnetul elevilor în timpul orei de curs în care a avut loc evaluarea, după 

comunicarea şi justificarea acestora; 

 Comunicarea şi justificarea rezultatelor la evaluări în termen de maxim 10 zile de la susţinerea 

lucrării şi a tezelor cu cel puţin 15 zile înainte de încheierea semestrului; 

 În timpul orelor de curs (dar şi în afara acestora), sunt interzise următoarele:  

I. activităţi ce pot leza demnitatea şi personalitatea copilului :  

a. discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;  

b. discuţiile cu tematică politică şi religioasă în scop de propagandă; 
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c. afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice (agresivitate verbală/ 

cuvinte denigratoare etc.); 

d. comportamente ce conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică (pedepse 

corporale / agresiune fizică); 

e. discriminarea sexuală, etnică şi religioasă sau pe criterii de rezidenţă (urban - rural ; 

intern - extern ); 

f. expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu 

privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi familiei sale, ce 

pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea 

şcolară  sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare; 

g. fotografiatul şi filmatul elevilor fără acordul acestora, părinţilor/ tutorilor acestora; 

II. activități ce pot influenţa negativ derularea procesului instructiv-educativ: 

h. motivarea absenţelor în cazul elevilor cărora nu le este diriginte; 

i.  părăsirea sălii pe timpul orei; 

j. utilizarea telefonului mobil în timpul orei de curs; 

k. permiterea elevilor de a părăsi sala de clasă în timpul orelor de curs; 

l. învoirea elevilor în timpul orei de curs; 

m. condiţionarea calităţii prestaţiei didactice/evaluării elevilor de obţinerea oricărui tip de 

avantaje (financiare, materiale etc.) de la elevi/părinţi/persoane apropiate acestora; 

n. acordarea notelor pe criterii subiective, fără a se baza pe o evaluare clară şi transparentă; 

o. modificarea unei evaluări obiective sub influenţa sau prin constrângerea unei alte persoane 

(profesor, părinte, director etc.) 
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3. Reguli privind asigurarea eficientei şi calităţii relaţiei profesor - elev 

(angajat-elev) 

 Sunt considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare (şi deci interzise), următoarele 

acţiuni  ce constituie degradări ale relaţiei profesor-elev (angajat-elev): 

a. facilitarea elevilor a unor avantaje sau drepturi (funcţii, participări la activităţi extraşcolare,  

premii, evaluări subiective, modificarea evaluării şcolare, modificarea unei sancţiuni acordate 

sau aflată în vigoare, motivarea neregulamentară a absenţelor, etc.) ce contravin legilor şi 

regulamentelor, în schimbul unor venituri, bunuri sau orice alt tip de avantaj personal;  

b. utilizarea muncii fizice sau intelectuale a elevilor în scop personal sau în folosul şcolii, prin 

constrângeri de orice fel, împotriva voinţei acestora (inclusiv în contextul unei sancţiuni de 

eliminare), sau în baza unor promisiuni de tratament preferenţial (exercitarea unei influenţe 

asupra unei autorităţi didactice sau alte facilităţi); 

c. expunerea elevilor la informaţii sau interpretări tendenţioase legate de aspecte din viaţa 

privată sau profesională a unui profesor (sau alt angajat al unităţii), sau cu privire la 

personalitatea acestuia, în orice spaţiu din perimetrul şcolii; 

 

4. Reguli privind asigurarea eficienţei şi calităţii relaţiei profesor-profesor 

(angajat-angajat) 

 Sunt considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare (şi deci interzise), următoarele 

acţiuni ce constituie degradări ale relaţiei profesor-profesor (angajat - angajat) sau acţiuni de 

influenţare (in mod direct sau prin intermediar) a unei autorităţi (persoană/grup, din interiorul 

unității sau din structuri externe), cu scopul de a obţine avantaje de ambele părţi sau de o singură 

parte:  

I. avantaje financiare/bunuri/servicii: 

a. venituri salariale nejustificate (premii, gradaţii,  ore suplimentare, indemnizaţii, deconturi, 

venituri rezultate prin nerespectarea normelor de calcul a salariilor, etc. ), prin încălcarea 

normelor stabilite şi a transparenţei decizionale şi procedurale; 
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b. resurse financiare bugetare preferenţiale pentru acţiuni personale, activităţi şcolare şi 

extraşcolare, prin încălcarea normelor stabilite şi/sau a transparenţei decizionale şi 

procedurale; 

c. obţinerea preferenţială de spaţii, dotări, material cu scop didactic, prin încălcarea 

normelor stabilite şi/sau a transparenţei decizionale şi procedurale; 

d. venituri financiare şi bunuri oferite sau primite, ca suport al promisiunii obţinerii unui 

avantaj, materializat prin încălcarea legilor şi normelor sau pentru realizarea unui drept ce 

se cuvine în mod legal; 

e. mijloace fixe şi circulante aflate în dotarea unităţii spre a fi folosite în scop personal şi care 

aduc un prejudiciu financiar unităţii;  

f.  însuşirea de bunuri prin schimbarea regimului contabil a acestora; 

g. avantaje financiare şi materiale nejustificate, ilegale, obţinute prin intermediul 

departamentelor de contabilitate şi administraţie şi care aduc un prejudiciu bugetului unităţii;  

h. utilizarea în folos propriu a resurselor financiare imobilizate în conturi sau aflate în 

casieria unităţii  

i. încheierea/intermedierea de contracte sau activităţi de achiziţie/ofertă servicii în folosul 

şcolii fără respectarea legilor în vigoare, eventual prin implicarea personalului neautorizat în 

acest scop, în vederea obţinerii de avantaje personale de orice fel, sau care aduc un 

prejudiciu financiar unităţii  prin nivelul preţului, a calităţii bunurilor achiziţionate, prin 

inutilitatea achiziţiei sau prin subevaluarea preţului ofertei;  

j. avantaje financiare şi bunuri rezultate din contracte de sponsorizare, donaţii, proiecte 

finanţate etc, prin încălcarea normelor stabilite şi a transparenţei procedurale; 

k. utilizarea în folos propriu a personalului administrativ şi auxiliar, în timpul programului de 

lucru 

       II. avantaje ce nu sunt financiare (sau eventual, au o implicaţie financiară, dar  indirectă): 

l. funcţii şi atribuţii de orice natură, obţinute/atribuite prin evitarea sau încălcarea legilor şi 

regulamentelor sau prin nerespectarea criteriilor de numire sau selecţie (în situaţia în care 

nimeni nu îndeplineşte criteriile de numire sau selecţie, acestea pot fi reinterpretate, cu 

condiţia asigurării transparenţei decizionale şi procedurale); 
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m. funcţii şi atribuţii de orice natură obţinute/atribuite fără asigurarea transparenţei 

decizionale şi procedurale; 

n. modificarea unei evaluări sau a unei sancţiuni date în mod regulamentar (sau aflată în 

vigoare), altfel decât prin mijloacele regulamentare de contestare sau prin cele stabilite 

explicit de evaluator sau de emitentul sancţiunii; 

o. discriminarea pozitivă sau negativă nejustificată, pe criterii de vârstă, vechime, 

performanţă, etc. (cu excepţia situaţiilor reglementate); eventuala justificare a unei presupuse 

discriminări se face într-o manieră transparentă, prin consultarea după caz, a CA , CP, 

CEAC sau a comisiilor metodice; 

 

      III. abuzul de autoritate 

p. utilizarea autorităţii aferente funcţiei pentru decizii, sancţiuni sau evaluări ce contravin 

legilor şi regulamentelor ( şcolare, altele decât cele şcolare sau prezentului regulament);  

q. evitarea factorilor de decizie în situaţii în care se impune legal consultarea acestora sau în 

situaţii în care decizia nu se poate fundamenta pe reglementările existente; 

r. atribuirea de funcţii, responsabilităţi, resurse financiare şi materiale, spații, servicii sau 

alte facilităţi, fără specificarea criteriilor de atribuire şi în mod netransparent; 

s. atribuirea de funcţii sau responsabilităţi angajaţilor (cu excepţia celor anterior precizate în 

fişa postului), fără acordul liber al acestora, fără acordarea drepturilor financiare sau de altă 

natură ce se cuvin conform normelor sau care conduc la depăşirea timpului de lucru. 

 

     IV. Alte reglementări ce pot fi reclamate: 

t. discuţiile, comportamentele jignitoare, ofensatoare la adresa altor angajaţi, realizate în 

cadru public (şcolar), situaţia gravă reprezentând-o manifestarea acestora în prezenţa 

elevilor; 

ţ. indiferenţă faţă de manifestările de indisciplină ale elevilor;  

u. indiferenţă faţă de solicitările profesorului de serviciu / profesorului diriginte, solicitări ce 

derivă din atribuţiile legale ale acestora.  
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5.2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

5.2.1. Secretariat 

Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

1.  Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.  

2. Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie fişetul, în 

care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul de 

serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.  

3. Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor 

documentelor şcolare.  

4. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.  

5. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul 

Ministrului Educaţiei.  

6. Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în 

învăţământul preuniversitar”.  

7. Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 

1996.  

 

5.2.2. Contabilitate 

1. Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

2. Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ asigură şi răspunde de organizarea şi 

desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare.  

3.Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate 

expres în acte normative.  
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5.2.3. Serviciul de Administraţie 

1.  Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

2. Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea 

şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului 

administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, muncitori, îngrjitori).  

3. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al 

acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de 

învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.  

4. Programul personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie se stabileşte de către 

administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director.  

5.  Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile 

unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.  

6. Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare 

unităţii de învăţământ.  

 

 

5.3. REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

A. Reguli privind sănătatea şi securitatea în muncă 

 

 În scopul aplicării și respectării principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor 

profesionale, protecţia sănătăţii și securitatea angajaţilor, eliminarea factorilor de risc și 

accidentare, informarea, consultarea, instruirea angajaţilor se stabilesc următoarele reguli cu 

privire la sănătatea și securitatea în muncă în cadrul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți 

de Auz “Sfânta Maria” 

 Angajatorul asigură condiţii ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă și 

adecvată în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii și 

instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său în următoarele situaţii: 

1. la angajare; 

2. la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 



34 

 

3. la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului 

existent; 

4. la introducerea oricărei noi proceduri de lucru; 

5. la executarea unor lucrări speciale. 

 Instruirea trebuie să fie : 

a. adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

b. periodică și ori de câte ori este necesar; 

 Persoanele cu răspunderi specifice în domeniul securităţii și sănătaţii în  muncă au dreptul 

la instruire corespunzătoare. 

 

În vederea asigurării condiţiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea 

accidentelor de muncă și bolilor profesionale, şcoala are următoarele obligaţii : 

1. să întocmească un plan de prevenire și protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător 

condiţiilor de muncă specifice şcolii; 

2. să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii și sănătaţii în muncă,  

3. să stabilească pentru angajaţi, prin fișa postului, atribuţiile și răspunderile ce le revin în 

domeniul securităţii și sănătaţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

4. să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea și/sau aplicarea 

reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor și 

ale locurilor de muncă; 

5. să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute 

în planul de prevenire și de protecţie stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul 

securităţii și sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi; 

6. să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii angajaţilor, cum ar fi 

afișe, pliante, filme, cu privire la securitatea și sănătatea în muncă; 

7. să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 

aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecţie 

necesare; 

8. să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării 

psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure 

controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

9. să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat; 

10. să prezinte documentele și să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

11. să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control 

și al cercetării evenimentelor; 
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12. să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în 

afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa 

accidentaţilor și a altor persoane; 

13. să asigure accesul lucrătorilor la serviciul medical de medicina muncii și să asigure acordarea 

primului ajutor în cazul accidentelor de muncă. 

Aplicarea normelor de protecţie, securitate și sanătate în muncă precum și a 

măsurilor organizatorice întreprinse de únitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată 

în muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă prin: 

1. însușirea și respectarea normelor de securitate în muncă și a măsurilor de aplicare a acestora 

stabilite de unitate; 

2. desfășurarea activităţii astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât persoana proprie, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

3. aducerea de îndată la cunoștinţa conducerii a oricărei defecţiuni tehnice sau altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

4. aducerea de îndată la cunoștinţa conducerii a accidentelor de muncă suferite de persoana 

proprie și de alte persoane participante la procesul de muncă; 

5. oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul său de pericol, cauzator de 

producerea unui accident și informarea imediată a conducătorului locului de muncă; 

6. utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care 

i-a fost acordat; 

7. acordarea relaţiilor solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul protecţiei 

muncii; 

8. prezentarea la vizita medicală la angajare și la examenul medical periodic; 

9. respectarea normelor de igienă personală; 

10. întreţinerea curăţeniei și igienei la locul de muncă; 

11. evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în 

pericol sănătatea altor persoane; 

12. păstrarea curăţeniei în sălile și pe culoarele de acces, pe scările și în grupurile sanitare 

comune; 

13. verificarea, curăţarea, întreţinerea și depozitarea corespunzătoare a aparaturii, uneltelor și 

sculelor folosite în timpul lucrului; 

14. asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare și a iluminării uniforme, suficiente la 

locul de muncă. 

Prevederile legate de regulile de securitate și sănătate în muncă în cadrul Școlii 

Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria“ se completează cu 

prevederile Contractului Colectiv la nivel de ramură, precum și cu prevederile legislaţiei 

specifice în domeniu. 
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B. Reguli privind igiena, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a 

salariatelor gravide şi /sau mame, lăuze sau care alăptează 

 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003, privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă, Școala Profesională Specială pentru Deficienți 

de Auz “Sfânta Maria “  îşi asumă următoarele obligaţii: 

1. să prevină expunerea salariatelor gravide şi /sau mame, lăuze sau care alăptează la riscuri ce le 

pot afecta sănătatea şi securitatea, şi să nu le constrângă la efectuarea unor munci dăunătoare 

sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou născut după caz. 

2. dacă o salariată gravidă şi/sau mamă, lăuză sau care alăptează îşi desfășoară activitatea într-un 

loc de muncă care prezintă riscuri asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul se obligă să îi modifice 

condiţiile de muncă, sau programul de lucru, sau să îi ofere alt loc de muncă fără riscuri, la cererea 

scrisă a salariatei. 

3. să anunţe în scris salariatele asupra evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor 

de muncă. 

4. să acorde celelalte drepturi cuvenite salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

5. la cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în 

timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmărește evoluţia sarcinii, 

fără a le fi afectate drepturile salariale. 

6. salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin.(5) sunt obligate să facă dovada că au efectuat 

controalele medicale. 

7. salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi 

repartizate la munca de noapte, nu vor fi trimise în delegare şi nu vor fi detaşate decât cu acordul 

lor. 

 

C. Reguli privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, 

pericolul grav si iminent 

 

 În scopul aplicării și respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav și iminent, unitatea, are următoarele obligaţii 

și răspunderi: 

1. să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea 

lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor din cadrul unităţii; 
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2. să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul 

ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare și pompieri; 

3. pentru aplicarea prevederilor alin.(1) unitatea va desemna responsabili care aplică măsurile de 

prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor; 

4. să informeze, cât mai curând posibil, toţi angajaţii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav 

şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care 

trebuie să fie luate pentru protecţia lor; 

5. să ia măsuri și să furnizeze instrucţiuni pentru a da angajaţilor posibilitatea să oprească lucrul 

şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol 

grav şi iminent; 

6. să nu impună angajaţilor  reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav și 

iminent, în afara cazurilor excepţionale și pentru motive justificate; 

7. lucrătorii care, în cazul unui pericol grav și iminent, părăsesc locul de muncă și/sau o zonă 

periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi și trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe 

negative și nejustificate pentru aceștia; 

8. angajatorul va asigura că, în cazul unui pericol grav și iminent pentru propria securitate sau a 

altor persoane, atunci când șeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii să 

fie apţi să aplice măsurile corespunzatoare, în conformitate cu cunostinţele lor și cu mijloacele 

tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol; 

9. angajaţii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (8), cu excepţia 

situaţiilor în care aceștia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

 

 Pentru asigurarea respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav si iminent, fiecare salariat, indiferent de natura 

angajării, are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale: 

 

1. să cunoască și să respecte normele generale de prim ajutor din sectorul în care își desfășoară 

activitatea si sarcinile de prevenire specifice locului de muncă; 

2. să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru primul ajutor, stingerea incendiilor, 

pericolul grav sși iminent; 
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3. să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, masinile, aparatura și echipamentele 

de lucru, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

4. să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

5. la terminarea programului să verifice și să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 

provoca incendii; 

6. să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces și de evacuare din clădiri; 

7. să comunice imediat șefilor ierarhici și personalului cu atribuţii de prevenire și stingere a 

incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum și 

orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

8. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol; 

9. să participe efectiv la stingerea incendiilor și la înlăturarea consecinţelor acestora precum și la 

evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale; 

10.în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat este 

obligat ca, pe langă îndatoririle amintite, să indeplinească intocmai sarcinile trasate in acest scop 

de şeful ierarhic superior. 

 Prevederile privind regulile de prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, 

pericolul grav și iminent în muncă, în cadrul unității, se completează cu prevederile 

Contractului Colectiv la nivel de ramură, precum și cu prevederile legislaţiei specifice în 

domeniu. 

 

D. Reguli privind protecţia mediului 

 

 Pentru prevenirea riscurilor ecologice și a producerii daunelor, salariaţii au următoarele 

obligaţii: 

 

1. să nu arunce baterii, acumulatori, uzate în gunoiul menajer, ele urmând a fi depozitate în locuri 

special amenajate; 

2. să evite scurgerile de substanţe chimice sau de alte substanţe toxice din diferite ambalaje; 

3. să depună gunoiul menajer numai în recipienţi cu această destinaţie și în locurile special 

amenajate; 

4. să protejeze spaţiile verzi, gardurile vii, arborii etc. din toate spaţiile şcolii, pentru îmbunătăţirea 

calităţii mediului ambiant. 
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E. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnității 

 

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria“  respectă principiul 

libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o 

presteze salariatul. 

 Nici un salariat nu poate fi forţat să îndeplinească orice muncă sau serviciu sub ameninţare, ori 

pentru care salariatul nu și-a exprimat consimţământul în mod liber. 

 Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 

negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal precum şi dreptul la 

protecţie împotriva concedierilor colective. 

 Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii și exprimării, cu respectarea 

ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

În cadrul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, în relaţiile de 

muncă, funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, sunt 

respectate principiul nediscriminării, precum si principiul egalităţii de sanse intre femei 

si bărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii si al bunei credinţe. 

 Orice salariat care prestează o muncă in cadrul şcolii beneficiază de respectarea demnităţii si a 

constiinţei sale, fără nici o discriminare. 

 Şcoala asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare 

directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, 

etnii, religii, opţiune politică, handicap, categorie socială sau defavorizată ori datorită 

convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, a sexului, a 

orientării sexuale, ori apartenenţei la o categorie defavorizată, manifestată în următoarele 

domenii: 

a. încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 

b. stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

c. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

d. condiţii de muncă echitabile și satisfăcătoare; 

e. formarea, perfecţionarea, reconversia și promovarea profesională; 

f. aplicarea măsurilor disciplinare; 

g. stabilirea de salarii egale pentru muncă egală; 

h. protecţie împotriva șomajului; 

i. dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilităţile acordate de acesta. 
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  În cadrul relaţiilor dintre angajaţii şcolii, precum si a relaţiilor dintre angajaţi si alte persoane 

fizice cu care vin in contact in indeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice 

comportament care prin efectele lui defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant 

o persoană sau un grup de persoane. 

 Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care nu 

corespunde cerinţelor postului și standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu constituie act 

de discriminare. 

 Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist - 

șovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea 

demnitaţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare 

îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

 Măsurile pentru promovarea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi și pentru eliminarea 

discriminării directe și indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii 

202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbaţi. 

 Încălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării și al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

 

5.4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE 

PERSONALULUI 

 

5.4.1. SALARIATUL  

 Salariatul are, în principal următoarele drepturi: 

 Dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

 Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

 Dreptul la concediu de odihnă anual; 

 Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

 Dreptul la demnitate în muncă; 

 Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

 Dreptul la acces la formarea profesională; 

 Dreptul la informare şi consultare; 

 Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de  

muncă; 

 Dreptul la protecţie în caz de concediere; 

 Dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

 Dreptul de a participa la acţiuni colective; 

 Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 
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 Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

 Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

 Obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

 Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

 Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiilor de serviciu; 

 Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu 

munca sa; 

 Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. 

 

 De asemenea, salariatul are următoarele interdicţii: 

 să  efectueze, în timpul programului de lucru, activităţi care nu au legătură cu sarcinile de 

muncă specifice; 

 să părăsescă locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic; 

 să falsifice actele privind diversele evidenţe; 

 să scoată sau să depoziteze în incinta unităţii bunuri materiale fără forme legale; 

 să pretindă de la alţi salariaţi, elevi sau persoane străine avantaje pentru exercitarea atribuţiilor 

de serviciu; 

 să folosescă numele şcolii în scopuri care pot duce la prejudicierea instituţiei; 

 să introducă sau să consume în incinta  şcolii obiecte sau produse interzise de lege; 

 să săvârșească acţiuni care pot pune în pericol imobilele şcolii, salariaţii sau alte persoane, 

instalaţii,  

 să comită sau să incite la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii şcolii; 

 să folosescă în interes personal bunurile sau capacităţile școlii; 

 să simuleze boala şi/sau să nu respecte tratamentul medical în perioada incapacităţii de muncă; 

 să înstrăineze oricare bunuri date în folosinţă sau păstrare; 

 să scoată din unitate bunurile unităţii cu excepţia celor pentru care există aprobarea conducerii;  

 să introducă şi/sau să faciliteze introducerea în incinta unităţii a persoanelor străine fără ca 

acestea să se afle în interes de serviciu; 

 introducerea în spaţiile şcolii a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau 

explozii; 

 distrugerea şi/sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării atribuţiilor 

de serviciu; 

 folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; 

 consumul şi introducerea în incinta unităţii a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a substanţelor și 

medicamentelor ilegale, sau a altor substanţe interzise în timpul programului de lucru; 

 să participe la acte de violenţă sau să le provoace; 
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 să întârzie la programul de lucru; 

 să absenteze nemotivat de la serviciu; 

 să folosească violenţa fizică sau de limbaj; 

 hărţuirea. 

 

Drepturile și obligaţiile personalului didactic și personalului didactic auxiliar se 

completează cu dispoziţiile Legii Educației Naționale nr 1/2011, privind Statutul Personalului 

Didactic, cu modificările și completările ulterioare. 

 

5.4.2. ANGAJATORUL 

 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

 Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

 Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; 

 Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 

 Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

 Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

 

 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

 Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

 Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă ; 

 Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 

şi din contractele individuale de muncă; 

 Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

 Să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele acestora; 

 Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

 Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

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

 Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
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5.5. REGULI GENERALE 

 Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale unităţii și nu pot fi 

utilizate în scopuri personale. 

 Salariaţii au obligaţia să anunţe în termen de 5 (cinci) zile și să prezinte documente la 

Secretariat, asupra oricărei modificări privind: 

- adresa și numărul de telefon; 

- starea civilă; 

- preschimbarea actului de identitate; 

- studii sau cursuri de perfecţionare absolvite. 

 În caz de îmbolnăvire, din prima zi în care a intervenit incapacitatea temporară de muncă, 

salariatul are obligaţia să anunţe conducerea în legătură cu boala survenită, precum şi cu numărul 

de zile de incapacitate temporară de muncă. 

 Dacă nu se respectă această cerinţă, salariatul va figura în pontaj cu absenţe nemotivate şi nu va 

fi remunerat pe caz de boală. 

 

5.6. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ 

 

 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor 

de muncă. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 

8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână. 

 Ora începerii și ora terminării programului de lucru se fixează de conducerea şcolii.  

 

5.6.1. Timpul de odihnă se acordă sub următoarele forme: 

 pauza de masă și repausul zilnic; 

 repausul săptămânal ce se acordă două zile consecutiv, de regulă sâmbătă şi duminică; 

 Sărbătorile legale; 

În situaţia în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă și 

duminică, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o 

perioadă mai mare. 
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5.6.2. Sărbători legale 

Zilele de sărbători legale şi religioase se acordă de angajator cu respectarea legislaţiei. 

 

5.6.3. Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite 

Pentru evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, 

conform contractului colectiv de muncă şi legislaţiei în vigoare. 

Notă: Concediul plătit prevăzut mai sus se acordă de conducerea şcolii, la cererea scrisă 

a solicitantului, și nu se include în durata concediului de odihnă. 

5.6.4. Concediul fără plată 

Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la 30 de zile lucrătoare de 

concediu fără plată, acordate de conducătorul unității/instituției de învățământ. 

 

5.6.5. Concediul de odihnă anual 

Orice modificare legislativă privind concediul de odihnă se va aplica și se va face parte de 

drept din prezentul regulament. 

Pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, concediul de odihnă se acordă 

conform prevederilor din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii și Contractului colectiv de muncă 

unic la nivel de ramură – învăţămînt, cu modificările și completările ulterioare. 

Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege. 

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, concediul de odihnă se acordă în funcţie de 

vechimea în muncă, astfel: 

- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare; 

- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare; 

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare. 

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către 

consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, 

afiliate la una dintre federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, al 

cărei membru este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele 

două luni ale anului şcolar. La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama 

şi de specificul activităţii celuilalt soţ. 

(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare. 

(4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele 

compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt 

incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a 

drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se 
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efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă 

salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă. 

(5) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar 

între 5 şi 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia 

paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3. 

(6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în durata 

concediului de odihnă anual. 

(7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 

muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului 

pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

(8) în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de 

risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării 

concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de 

concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc 

maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 

neefectuate să fie reprogramate. 

(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară 

de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul 

fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 

următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 

(10) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte 

persoane cu handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar de 6 zile lucrătoare, în condiţiile legii. 

(11) Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează 

în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice. 

 Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în 

alte situaţii, după cum urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură 

(concediu paternal); 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor, salariatului sau al altor 

persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 

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

f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; 

g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; 

h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 

zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii). 
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(2) în situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada 

efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor 

libere plătite. 

(3) Personalul din învăţământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, 

dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. 

Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligaţia de a-şi asigura 

suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune 

la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură 

suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluţionează în maximum 24 de ore. 

(4) Ziua/zilele liberă/libere prevăzută/prevăzute la alin. (1) lit. h) se acordă la cererea unuia dintre 

părinţi/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea 

medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se 

depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaraţie 

pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat 

ziua/zilele lucrătoare liberă/libere şi nici nu o/le va solicita. în situaţia producerii unui 

eveniment medical neprevăzut părintele are obligaţia de a prezenta actele medicale doveditoare 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. 

(5) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) este remunerat 

corespunzător. 

(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe 

bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură 

dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura 

în acest interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora. în funcţie de opţiunea 

cadrului didactic, cele 6 luni de concediu plătit se pot acorda într-un singur an şcolar sau în ani 

şcolari diferiţi, consecutiv sau fracţionat. 

(7) în situaţiile în care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-învăţare- evaluare din 

motive de incapacitate temporară de muncă, orele respective sunt suplinite de alte cadre 

didactice. Directorul unităţii de învăţământ are obligaţia să emită decizii de încadrare în regim 

de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare şi să încheie cu acestea contracte 

individuale de muncă în regim de plata cu ora, salarizarea realizându-se pentru întreaga 

activitate suplinită. 
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                                                                              APROBĂ, 

Planificarea concediului de odihnă pentru anul școlar 2019-2020 

     în Consiliul de Administrație din data de ……………… 

                                       Director,  

                                                                                                                                  Prof. ……………….                                                                                                                                                                                                            

 

Doamnă Director, 

Subsemnatul(a) …………………………………….... profesor/profesor pentru instruire 

practică (titular/detașat/suplinitor) pe catedra de ........................................................,  vă  rog  să 

îmi  aprobați  efectuarea  concediului  de odihnă  pentru  anul  școlar 2019-2020  după  cum  

urmează: 

 

Perioada de concediu din vacanțe  

Nr. zile 

vacanță/ 

lucrătoare 

Perioada de 

concediu 

/luna 

Nr. zile de 

concediu 

efectuate 

(lucrătoare) 

 

OBSERVAȚII 

Vacanță învățământ preșcolar și primar 26 

octombrie – 3 noiembrie 2019 

4 zile Octombrie   

1 zi Noiembrie   

Vacanța de iarnă 

21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020 

5 zile Decembrie    

6 zile Ianuarie    

Vacanța de primăvară 

4 – 21 aprilie 2020 
9 zile Aprilie  

 

Vacanță de vară 

15 - 30.06.2019 12 zile    

01 – 31.07.2020 23 zile   
 

01 – 31.08.2020 21 zile   
 

Număr zile concediu de odihnă efectuate aferente anului școlar ......................  
 

Număr zile de concediu de odihnă restant (an școlar .......................)  

 Menționez că am luat la cunoștință prevederile art. 1 din O.M.E.C.T.S. Nr. 5559/2011 că 

perioadele de efectuare a concediului de odihnă se stabilesc de consiliul de administrație, în 

funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic 

necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.  

Avizarea planificării concediului în vacanțele școlare nu reprezintă și o aprobare a efectuării 

acestuia. Efectuarea concediului de odihnă se realizează numai în baza cererii aprobate de către 

conducătorul unității. 
    Data: 30.10.2019 

.................................. 
 (semnatura)  

 



48 

 

5.7. ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE 

 

Conform Codului Muncii Legea 53/2003, modificat și completat, aplicabile personalului 

contractual: 

1. În conformitate cu art.263 alin.2 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, abaterea disciplinară este o 

faptă în legătură cu munca și care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârșită cu vinovăţie de 

către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispoziţiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

2. Disciplina muncii este o condiţie indispensabilă în fiecare unitate, în vederea asigurării 

desfășurării activităţii în condiţii de eficienţă. 

3. Conducerea  dispune de prerogativele disciplinare având dreptul, conform legii, de a aplica 

sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere 

disciplinară. 

4. Sancţiunile disciplinare generale sunt prevăzute de art. 264 alin 1 din Codul Muncii - Legea 

53/2003. 

5. În conformitate cu art. 264 din Codul Muncii, încălcarea cu vinovăţie de către angajat a 

obligaţiilor de muncă și a normelor de comportare se sancţionează potrivit legii cu: 

a. avertisment scris; 

b. suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 

zile lucrătoare; 

c. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

d. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 -10%; 

e. reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe durata de 

1- 3 luni, cu 5 - 10 la sută; 

f. desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

6. Regulile potrivit cărora se aplică sancţionarea disciplinară garantează stabilirea exactă a 

faptelor precum și dreptul la apărare al angajaţilor în cauză, în vederea evitării sancţionărilor 

injuste. 

7. Acţiunea disciplinară se finalizează într-un act sancţionator - decizie - având drept efect 

executarea sancţiunii de către cel vinovat. 

8. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

o Avertismentul scris 

Constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că în cazul 

săvârșirii de noi abateri, îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă. 

Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârșit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs 

prejudicii grave sau care ar fi putut aduce prejudicii unităţii. 
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o Suspendarea contractului individual pe o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare.  

Este sancţiunea aplicată salariatului în cazul repetării acţiunilor - cu intenţie - care au fost anterior 

sancţionate cu avertisment scris, iar pe această perioadă salariatul nu beneficiază de nici un drept 

conferit de această calitate (cea de salariat). 

o Retrogradarea din funcţie 

Reprezintă sancţiunea aplicată de către unitate salariatului care, nefiind la prima abatere, 

săvârșește cu intenţie o faptă/fapte ce prejudiciază ordinea și activitatea unităţii având grad ridicat 

de periculozitate. 

o Reducerea salariului de bază cu 5 -10% pe o perioadă de 1-3 luni 

Se aplică de către unitate pentru săvârșirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea 

abaterilor pentru care a mai fost sancţionat salariatul. 

Fiind plasată la pragul sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului individual de 

muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea 

atitudinii persoanei care a fost sancţionată. 

o Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 

Reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi aplicată de către unitate atât pentru săvârșirea unei 

singure abateri deosebit de grave cât și pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de 

natură a perturba grav ordinea și activitatea unităţii. 

La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la 

cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau 

Regulamentul Intern, unitatea dispune concedierea salariatului pentru motive care ţin de persoana 

salariatului, în condiţiile legii. 

            În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul de a formula şi susţine 

apărări în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, 

precum şi dreptul să fie asistat la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este. 

 

5.7.1.Reguli referitoare la procedura disciplinară 

 

Fazele aplicării sancţiunii disciplinare sunt: 

1. sesizarea organului competent în a aplica sancţiunea în legătură cu săvarșirea unei abateri; 

2. cercetarea faptei și constatarea săvârșirii abaterii; 

3. aplicarea sancţiunii disciplinare; 

4. comunicarea deciziei de sancţionare. 

 Sesizarea cu privire la săvârșirea abaterii poate fi făcută de: 

a) șeful compartimentului de lucru al celui care a săvârșit abaterea; 

b) un organism de control din unitate sau din afara acesteia; 
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c) prin autosesizare, atunci când chiar persoana abilitată să aplice sancţiunea (de regulă 

conducerea instituţiei) află în mod direct de faptul că s-a săvârșit o abatere disciplinară; 

d) de orice altă persoană care, având cunoștinţe despre săvârșirea abaterii, sesizează despre 

aceasta conducerea unităţii. 

Sesizarea se face în scris, referatul întocmit în acest sens fiind înregistrat. 

5.  Conducerea unităţii, fiind astfel sesizată, va dispune efectuarea cercetării disciplinare. 

6. În cazul în care conducerea unităţii se autosesizează cu privire la săvârșirea unei abateri 

disciplinare de către un salariat al instituţiei, va dispune imediat efectuarea cercetării disciplinare 

de către o persoană delegată în acest sens. În această situaţie, termenul de 30 de zile prevăzut de 

lege pentru îndeplinirea procedurii cercetării prealabile și emiterii deciziei de sancţionare începe 

din data când conducerea unităţii s-a autosesizat. 

7.  În cazul în care sesizarea se realizează de către un organism de control din unitate sau din 

afară, termenul de 30 de zile pentru efectuarea cercetării prealabile şi emiterea deciziei de 

sancţionare începe de la data înregistrării documentului privind abaterea disciplinară emis de 

organul de control. 

8. Sesizarea conducerii cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare de către angajaţii 

instituţiei, urmată de aplicarea sancţiunii disciplinare, nu poate avea loc mai târziu de 6 luni de la 

data săvârșirii faptei. 

9. Cercetarea abaterii disciplinare reprezintă o condiţie obligatorie ce trebuie îndeplinită în cadrul 

acţiunii disciplinare. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage nulitatea absolută a deciziei de 

sancţionare. 

9.1.  Cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere presupune stabilirea: 

a. împrejurărilor în care s-a săvârșit fapta; 

b. gradul de vinovăţie al salariatului; 

c. consecinţele abaterii disciplinare; 

d. comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

9.2. În toate cazurile, în cadrul cercetării abaterii disciplinare este obligatorie ascultarea 

salariatului presupus a fi vinovat și verificarea susţinerilor acestuia în apărare. 

9.3. În lipsa cercetării prealabile și a verificărilor privind apărările salariatului, aplicarea sancţiunii 

desfacerii disciplinare a contractului de muncă este pasibilă de nulitate. 

9.4. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora 

și locul întrevederii. 

9.5. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile menţionate anterior fără un motiv 

obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile. 

10. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susţină toate 

apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și  
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motivaţiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

11. Salariatul va putea fi ascultat de mai multe ori, în măsura în care aceasta apare, din evoluţia 

cercetării, ca fiind necesar. 

12. În cazul în care salariatul refuză să se apere în acest mod, după îndeplinirea procedurii 

menţionate anterior, se va încheia un proces-verbal din care să rezulte refuzul de a se apăra al 

salariatului presupus a fi vinovat. 

13. Modul de desfășurare a anchetei disciplinare, precum și rezultatele acesteia se consemnează 

într-un proces- verbal. 

14. Astfel, instituţia poate dovedi că și-a îndeplinit obligaţia de a asculta punctul de vedere al 

salariatului în apărarea sa și poate continua și finaliza ancheta disciplinară. 

15. Propunerea de sancţionare se face de către șeful compartimentului/serviciului din care face 

parte salariatul vinovat. 

16. După efectuarea cercetării prealabile de către persoanele desemnate de conducere în acest 

sens, propunerile referitoare la aplicarea sancţiunilor se înaintează împreună cu întreaga 

documentaţie către conducerea instituţiei, în vederea aplicării sancţiunii disciplinare. 

17. După încheierea cercetării disciplinare și stabilirea de către conducere a sancţiunii ce se va 

aplica salariatului ce a săvârșit abaterea disciplinară, se va emite de către Serviciul Secretariat 

decizia de sancţionare.  

18. În decizie trebuie să se indice exact motivele care au determinat sancţionarea și nu formulări 

cu totul generale. Se vor avea în vedere diferite criterii: 

- cauzele și gravitatea faptei; 

- împrejurarile în care fost săvârșită; 

- gradul de vinovăţie; 

- comportarea anterioară; 

- urmările abaterii. 

19. Pentru aceeași faptă nu pot fi aplicate două sancţiuni disciplinare. 

20. În decizia de sancţionare se vor menţiona următoarele: 

a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b. precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulament Intern, fișa postului sau contract 

colectiv de muncă, normelor legale ordinele sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici 

care au fost încălcate de salariat; 

c. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, urmare a neprezentării salariatului fără motive 

obiective la convocarea făcută în vederea efectuării cercetării prealabile, nu a fost efectuată 

cercetarea (care au fost motivele pentru care cercetarea prealabilă nu a putut fi efectuată); 

d. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e. termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f. instanţa competentă la care decizia de sancţionare poate fi contestată. 
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Decizia de sancţionare se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile calendaristice 

de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. 

21. Decizia de sancţionare trebuie comunicată în scris. 

22. Comunicarea se poate face: 

a. personal, în situaţia în care dispoziţia de sancţionare este înmânată direct salariatului sancţionat, 

caz în care pe formularul ce rămâne la unitate se va menţiona data la care s-a făcut comunicarea 

(formularul fiind semnat de salariatul sancţionat, cu menţiunea că a primit un exemplar); 

b. recomandat la domiciliul sau reședința salariatului, cu confirmare de primire. 

 

5.7.2. ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCŢIUNILE APLICABILE 

Următoarele abateri sunt considerate grave și pot duce la desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă: 

a. furtul dovedit sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul unitătii; 

b. frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna unităţii (inclusiv primirea și păstrarea în 

beneficiul personal a unor sume cuvenite unităţii); 

c. deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând unității; 

d. utilizarea resurselor unităţii în scop neautorizat; 

e. orice faptă susceptibilă de a pune în pericol viaţa și sănătatea altor persoane sau integritatea 

bunurilor unităţii; 

f. neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost 

periclitată viaţa altor persoane; 

g. refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile și justificate de la șefii ierarhici; 

h. absenţe repetate; 

i. defăimarea cu rea credinţă a unităţii, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale; 

j. sustragerea de documente sau înstrăinarea de fișiere fără autorizaţie; 

l. manifestări violente, brutale sau obscene; 

m. violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poșta electronică; 

n. falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în 

contabilitate,  

o. consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru și efectuarea sarcinilor de 

serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice. 

p. consumul sau comercializarea pe teritoriul unităţii a narcoticelor și a substanţelor interzise de 

lege. 

       Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce la 

desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. 

Fiecare caz trebuie analizat și investigat cu imparţialitate. 
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CAPITOLUL VI 

APLICAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ÎNTR-UN 

ATELIER DE TEHNICĂ POLIGRAFICĂ 

 

1. Identifică riscurile în muncă /situaţiile de urgenţă 

 Riscurile în muncă sunt identificate în corelație cu specificul lucrărior de executat și 

particularitățile locului de muncă; 

Identificrea riscurilor se realizează prin observarea atentă a sistemelor de avertizare ; 

 Identificarea riscurilor se face în conformitate cu preveerile legale specifice activităților 

desfășurate; 

 Situațiile de urgență identificate sunt raportate persoanelor abilitate. 

2. Asigură securitatea şi sănătatea la locul de muncă 

 Securitatea la locul de muncă este asigurată prin respectarea permanentă a normelor de 

securitate în muncă și a normelor privind situațiile de urgență; 

 Asigurarea securității personale și a celorlalți participanți al procesul de muncă pe întreaga 

derulare a activităților, se face prin aplicarea instrucțiunilor specifice. 

3. Utilizează echipamentul din dotare periodic 

 Echipamentele şi materialele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate în conformitate cu 

instrucţiunile specifice. 

4. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în condiţii de siguranţă conform 

normelor în vigoare. 

Activitatea se desfăşoară în atelierul tipografic cu activitate permanentă. Activitatea este efectuată de 

către elevi sub îndrumarea maistrului/inginer tipograf. Operaţiile sunt efectuate în echipă aceştia dând 

dovadă de adaptare şi flexibilitate. 

Gama de variabile 

Prevederi legale: 

- norme medodologice privind apărarea împotriva incendiilor; 

- norme metodologice de aplicarea a legii securităţii şi sănătăţii în muncă; 

       Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic, 

temperatură, zgomote, etc. 

       Situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ, etc. Sisteme de 

avertizare: sonor, luminos etc. 

      Accidente posibile: intoxicaţii respiratorii, traumă sonoră, vătămări ale membrelor, intoxicări cauzate 

de produsele chimice folosite, electrocutare, tăieri, etc. 

          Echipamentul de protecţie: halat, ochelari şi mănuşi de protecţie, mască de praf, antifoane, 

căşti de protecţie, etc. 

Echipamente şi materiale de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi. 
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Cunoştinţe:  cerinţe despre prevederile legale specifice activităţii 

- noţiuni despre factorii de risc; 

- condiţiile situaţiilor de urgenţă; 

- noţiuni despre accidentele specifice activităţii desfăşurate; 

- noţiuni despre factorii de risc; 

- condiţiile situaţiilor de urgenţă; 

- noţiuni despre accidentele specifice activităţii desfăşurate; 

- cerinţe legate de sistemele de avertizare; 

- condiţii referitoare la măsuri de intervenţie; 

- cunoaşterea persoanelor abilitate; 

- noţiuni despre tipuri de accidente posibile; 

- noţiuni despre echipamentul de protecţi, modul de utilizare şi întreţinere al acestuia; 

- cerinţe privind lista obiectelor interzise în locul desfăşurării activităţii; 

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.40. Prezentul Regulament Intern intră în vigoare la data aprobării în Consiliul de administraţie 

după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral extins şi poate fi modificat numai cu acordul 

acestuia. 

Art.41. La începutul fiecărui an şcolar, în Consiliul profesoral, se rediscută sau, după caz, se 

modifică prezentul regulament, în funcţie de condiţiile nou create. 

Art.42. Regulamentul Intern se completează cu Anexele 1-36, care fac parte integrantă din 

prezentul regulament. 

Art.43. Regulamentul Intern va fi prelucrat elevilor din ciclul primar, gimnazial și special 

profesional în orele de dirigenţie şi va fi adus la cunoştinţa părinţilor sub semnătura ambelor părţi, 

prin acordul de parteneriat dintre părinţi şi şcoală. 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. Florica STOICA 
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Anexa 0 – ORGANIGRAMA ŞCOLII 
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Anexa 1 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

Art.1. (1) Consiliul de Administraţie funcţionează conform a Legii Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei 

Naționale cu aplicabilitate din 9 februarie 2011 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale prezentului regulament şi  conform prevederilor art.3 din OMEN 

Nr.4619/22.09.2014.       

          (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ. 

Art. 2 Constituirea consiliului de administraţie 

Consiliul de administraţie se constituie din 9 membri, după cum urmează: 

1. În cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre 

didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 

reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului 

de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 

2. În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organul de conducere şi 

este constituit din 9 membri, astfel: 

- 4 dintre aceștia sunt cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din 

cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 

      Art.3.  Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea 

mandatului. 

      Art.4.  Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele 

situaţii: 

a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar, la şedinţele consiliului de 

administraţie; 

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; 

c) ca urmare a renunţării în scris; 

d) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice. 
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 Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de 

administraţie în următoarele situaţii: 

a) săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ; 

b) neîndeplinirea atribuţiilor stabilite. 

 Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau prin 

revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după 

caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o. 

      Art. 5. Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, 

asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie 

la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului 

calității în educație. 

Funcţionarea consiliului de administraţie 

      Art 6. (1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie 

este directorul unităţii de învăţământ Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional 

conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. 

(2) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. 

(3) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus mu 

din totalul membrilor acestuia. 

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, 

cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(5) (a) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară 

şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu 

votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie,  

                (b) în situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform 

lit(a), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii 

consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor 

prezenţi. 

(6) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie. 

(7) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor, restrângerea de aetivitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi 

altele asemenea, se iau prin vot secret. 
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(8) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. 

Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa 

respectivă. 

(9) Membru consiliului de administraţie care. se află ta conflict de interese nu participă 1 a vot. 

(10) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut 

de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea  

de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 

(11) a) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, 

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de 

consiliul elevilor. Acesta are statut de observator, b) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat 

obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă ta clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de 

zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ 

cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba 

română. 

(12) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica 

înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca 

invitaţi şi coordonatorii acestora. 

(13) Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi 

sunt asumate de aceştia prin semnătură. 

(14) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie 

participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. 

Art. 7. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare precum şi ori de câte ori este 

necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două treimi din 

numărul membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din numărul membrilor consiliului 

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

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

(2) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de 

ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 

discutate. în cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de 
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convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail 

sau sub semnătură. 

(3) Dacă, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu 

respectarea prevederilor art. 10 alin, (3) - (6), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea 

componenţei consiliului de administraţie sau, după caz, de constiuire a unui nou consiliu de administraţie. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de 

administraţie în cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de 

administraţie îşi pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5. 

Art. 8. Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii: 

a) conduce, şedinţele consiliului de administraţie; 

h) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie; 

c) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie; 

d) desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic 

din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei 

desemnate; 

e) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare 

desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatori lor/invitaţiilor şi comunicării hotărârilor 

adoptate, în condiţiile legii; 

f) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, 

invitaţi) au semnat procesul verbal de şedinţă. 

(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de către 

o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie. 

(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii: 

a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a 

invitaţilor, 

b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de 

vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de 

administraţie; 

c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie, la sediul unităţii de învăţământ, la 

loc vizibil; 

d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie  
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e) procesul verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de 

administraţie; 

f) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie. 
 

Atribuţiile Consiliului de administraţie 

Art. 9. (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

 a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 

 b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

 c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru; 

 d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu 

respectarea prevederilor legale; 

 e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învățământ 

      f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractui educaţional-tip, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de 

învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcoîarilor, preşcolarilor sau a elevilor; 

        g) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi 

transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări; 

       h) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte; 

       i) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative 

       j) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de revizuire 

a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi 

planul managerial al directorului; 

       k) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru 

buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la ordonatorul 

superior de credite; 

 l) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;  

 m) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de 

încadrare în bugetul aprobat, conform legii;  

n) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte 

utilizarea acestora, în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi 

planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din 

activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie. etc,), din donaţii, sponzorizări sau din 

alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia; 

         o) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi 

destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;  

         p) avizează planurile de investiţii; 

r) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare 
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s) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

ş) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuilelilor de deplasare şi de participare ia manifestări 

ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri 

extrabugetare; 

          ţ) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ, în baza solicitărilor depuse de aceştia; 

ţ) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

         u) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrelui de documentare şi informare, a 

bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ;  

v) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

x) avizează programele şcolare pentru curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi încheierea 

contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu agenţii economici;  

z) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;  

aa) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral 

bb) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ; 

cc) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ,  

durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral; 

dd) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice; 

ee) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi 

schema  de personal didactic auxiliar şi nedidactic 

ff) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi 

primar/diriginţilor la grupe/clase;  

gg) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 
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kk) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă 

comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă 

angajarea pe post, în condiţiile legii; 

 ll) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul unităţii şcolare/consorţiului şcolar; 

mm) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale; 

nn) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de 

medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională 

de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ; 

  oo) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza 

recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile 

de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct; 

pp) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de 

Metodologia — cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar; 

  qq) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din 

unitate; 

rr) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 

2/3 dintre membri acestuia şi comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

            ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu 

votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de 

eliberare din funcţie; 

tt) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă şi o revizuieşte, după caz; 

uu) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de 

învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul 

învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al 

examenelor naţionale; 

vv) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ;  

xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ; 

 yy) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

 

   zz) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaților din unitatea de învățământ; 

   ww) administrează baza materială a unităţii de învăţământ; 

   

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Florica STOICA  
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Anexa 2 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 
 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  are rol de  evaluare şi asigurare a calităţii 

educaţiei în unitatea de învăţământ, în conformitate cu domeniile şi criteriile prevăzute de 

legislaţia în vigoare 

 

 

Comisia este formată din : 

 Director – asigură conducerea operativă 

Membri: 

 4 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral, dintre care unul este numit 

responsabil comisie 

 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta 

 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

 1 reprezentant al Consiliului elevilor 

 1 reprezentant al Comunităţii locale 

 

Criterii de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

 Bine pregătit profesional 

 Cu rezultate foarte bune obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii 

 Deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou 

 Adept al muncii de calitate 

 Preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale 

 Bun organizator 

 Fire neconflictuală 

 Ataşat de copii, comunicativ, empatic 

 

 

Procedura de selecţie a reprezentanţilor corpului profesoral: 

 

 Afişarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească 

 Depunerea unei cereri 

 Prezentarea candidaţilor în Consiliul Profesoral 

 Prezentarea de către candidaţi a unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală pe 

un anumit domeniu 

 Alegerea de către Consiliul Profesoral prin vot secret a reprezentanţilor cadrelor didactice 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  are următoarele atribuţii, conform art.12 din 

O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi 

modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare şi conform Art. 44 alin.4 din 

R.O.F.U.I.P. : 
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Analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii scolare 

 CEAC efectuează o verificare preliminară a documentelor şcolii. 

 CEAC formulează un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează, spre aprobare, Consiliului de 

administraţie 

 Consiliul de Administraţie stabileste, după caz, măsuri remediale, responsabilităţi şi termene. 

 

Realizarea activităţilor de evaluare internă a calităţii 

 CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată) cuprinzând 

proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

 Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC. 

 Membrii CEAC monitorizează şi evaluează, în funcţie de responsabilităţile specifice, modul 

de realizare a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

 Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii 

 Consiliul de administraţie aprobă raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de 

CEAC. 

 Consiliul de administraţie revizuieste, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile 

de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii). 

 CEAC face public raportul anual de evaluare internă a calităţii  şi este trimis către 

inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP. 

 CEAC  cooperează cu Agenţia Română specializată pentru Asigurarea Calităţii, cu alte agenţii 

şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii; orice 

control sau evaluare externă a calităţii, se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea şcolară. 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, pentru asigurarea transparenţei activităţii 

sale, la atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, se adaugă următoarele: 

 popularizează periodic activităţile planificate şi în derulare în rândul angajaţilor şcolii, pentru 

a permite colaboratorilor pe perioade determinate să se implice în aceste activităţi; 

 realizează evaluări şi raportări periodice şi anuale către direcţiune cu privire la eficienţa 

membrilor comisiei şi respectiv, a colaboratorilor pe perioade determinate; 

 Realizează și prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Școala Profesională Specială 

pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”; raportul este prezentat în faţa consiliului de 

administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor; raportul 

este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale și a inspectoratului școlar al 

Municipiului București și postat pe site-ul unității școlare, în termen de maximum 30 de zile 

de la data începerii anului școlar.” 

 

DIRECTOR, 

Prof. Florica  STOICA  

 

 

 



 
65 

 

Anexa 3 

DIRECTORUL 

 

CAP. I. Atribuţii generale 

1) Exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

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

cu alte reglementări legale. 

2) Este subordonat ISMB, reprezentat prin inspectorul şcolar general. 

3) Reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele 

competenţelor prevăzute de lege. 

4) Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor. 

5) Încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea 

în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

6) Coordonează direct compartimentul financiar-contabil, prin care se realizează evidenţa 

contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară. 

7) Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de 

învăţământ;  

8) Aprobă vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi 

şcolare/extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu 

drept de control asupra unităţilor de învăţământ. 

9) Beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare. 

10) Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc, în 

baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

11) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se stabileşte de catre inspectorul şcolar 

general. Cererea de concediu se aprobă de catre inspectorul şcolar general. 

12) Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

 

CAP. II. Atribuţii specifice 

I. În realizarea funcţiei de conducere: 

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica 

educaţională a acesteia; 

b) elaborează planul managerial anual, pe cel al semestrul I al anului şcolar în curs, până la data de 

15 octombrie. Pentru semestrul al II-lea, planul managerial se elaborează în primele două săptămâni 

de activitate. Odată elaborat, dezbătut şi aprobat, planul managerial al unităţii de învăţământ se 

înregistrează în unitate şi devine document oficial; 

c) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

d) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din 

alte zone; 
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e) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională; 

f) propune Inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul 

profesoral, de ComitetuI Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională 

(pentru învăţământul profesional tehnic şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie; 

g) numeşte profesorii diriginţii la clase, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare, în urma consultării şefilor de comisii metodice, cu respeclarea principiului 

continuităţii şi al performanţei; 

h) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 

i) în baza propunerilor primite, numeşte şefii comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, 

comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi 

colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate 

ale acestora; 
           j) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de 

învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 
           k) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din consiliul 

de administraţie şi solicită consiliului elevilor, consiliului reprezentativ al părinţilor şi, consiliului 
local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;  

           l) stabileşte atribuţiile şefilor comisiilor metodice, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului 
de administraţie;  

          m) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii; 
          n) elaborează, după consultarea şefilor comisiilor metodice, proiectele de încadrare pe discipline de 

învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; 
          o) asigură, prin şefii comisiilor metodice, aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a 

metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; aprobă documentele de planificare a activităţii 

           cadrelor didactice şi ale comisiilor metodice/catedrelor; avizează proiectele de programe pentru 

activităţile din CDŞ; 
          p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a 

tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă 
în consiliul de administratie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatului; 

           q) controlează, cu sprijinul şefilor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ. În 
cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel încât 
fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele 
activităţi ale catedrelor, directorul poate fi însoţit de şeful de comisie metodică; 

           r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, a personalului didactic-
auxiliar şi a celui nedidactic; 

          s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestora sunt precizate în 
regulamentui intern al unităţii de învăţământ;  
t) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

           u) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau 
diferenţe; 
v) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru acordarea burselor, a diferitelor forme de 
sprijin financiar pentru elevi; 

           w) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru 
elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi 
internaţionale;  
x) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin metodologiile aprobate de M.E.N. 
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II. În calitate de angajator: 
 

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă; 

b) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale, pentru întreg 

personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora; 

c) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar 

şi nedidactic, de la programul de lucru; 

d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor 

didactice pensionate, în regim de cumul sau plata cu ora, orele de curs rămase neocupate; 

e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, conform 

legislaţiei în vigoare; 

f) coordonează comisia de salarizare. 

 

III. În calitate de evaluator: 

 

a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe 

care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor legale; 

b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

 

IV.În calitate de ordonator de credite, răspunde de: 

 

c) elaborarea proiectului de buget propriu; 

d) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

e) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaţia aprobată prin bugetul propriu; 

f) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

g) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a 

conturilor de execuţie bugetară. 

 

V. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

 

a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de 

completarea programului REVISAL; 

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii; 

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi 

sportive a unităţii de învăţământ; coordonează activitatea din internat şi de la cantină (acolo unde 

acestea există); 

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de 

plată a drepturilor salariale; 

h)supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor, o listă de priorităţi care vizează 

conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii,  
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îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, 

precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al 

părinţilor; 

g) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform 

prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea 

manualelor pentru elevi; 

h) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de 

învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 
           i) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a 

muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor, în unitatea de învăţământ; 
           j) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare savârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 
           k) aplică sancţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi de Regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare savârşite de elevi; 
l) dezvoltă şi menţine legături cu partenerii sociali şi autorităţile, manifestând profesionalism, 
responsabilitate, spririt de iniţiativă, promptitudine şi diplomaţie; 

           m) dezvoltă şi menţine relaţii optime cu părinţii, manifestând capacitate de comunicare, tact, politeţe; 
n) dezvoltă şi promovează o imagine favorabilă asupra şcolii, manifestând receptivitate faţă de 
problemele comunităţii prin programe educaţionale specifice, capacitate de organizare, spirit 
persuasiv şi creativitate. 

 

VI. Anual, elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitatea şcolara pe care o conduce. 

 

Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară este prezentat 
în consiliul profesoral şi în consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinând 
principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică. 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Florica STOICA  
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Anexa 4 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

Art.1. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului 

profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. 

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

dezbătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai 

partenerilor sociali.  

           (3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de 

câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar. 

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

o treime din numărul membrilor săi. 

           (5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; 

absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

            (6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de 

procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii de învăţământ. 

Art.2. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii de învăţământ, 

prezentat de director; 

b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual de 

activitate ; 

c) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administraţie; 

d) propune directorului componenţa comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 

e) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de diriginte, precum 

şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) numeşte comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, săvârşite de 

personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, conform Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a 

Educatiei Naționale cu aplicabilitate din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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g) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare a abaterilor 

disciplinare, pentru personalul didactic de predare şi instruire practică, personalul didactic 

auxiliar, conform prevederilor Legii Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale cu 

aplicabilitate din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, și a prezentului 

regulament intern ; 

h) decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevi pe baza raportului comisiei de 

disciplină. 

i) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare şi instruire 

practică şi personal didactic auxiliar, conform Legii Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației 

Naționale cu aplicabilitate din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

prezentului regulament şi regulamentului de ordine interioară; 

j) validează notele la purtare mai mici de 7; 

k) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în şcoală; 

l) aprobă proiectul planului de şcolarizare; 

m) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în şcoală; 

n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică care solicită acordarea salariului sau a gradaţiei de merit, pe baza raportului de 

autoevaluare a activităţii desfăşurate; 

o) dezbate regulamentul intern al unităţii de învăţământ, elaborat împreună cu reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale din respectiva unitate, în şedinţă extraordinară la care participă şi 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.3. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa 

a 2/3 din numărul total al membrilor. 

            (2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Florica  STOICA 
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Anexa 5 

CONSILIUL CLASEI 

Art.1. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de 

instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de 

părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective. 

            (2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte al clasei respective 

Art.2. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale 

obiective: 

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire  practică cu 

solicitările elevilor şi părinţilor; 

b) evaluarea progresului şcolar al elevului; 

c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare; 

d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare. 

Art.3. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a)  analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament sau pentru elevii cu rezultate deosebite; 

d) stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei, în funcţie de comportarea generală a 

acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acestora şi propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7,00; 

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

f) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii cel puţin o dată pe an, de preferinţă în 

cursul semestrului I şi, în situaţii deosebite, la solicitarea profesorului diriginte; 

g) propune, după caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern; 

h) elaborează raportul scris asupra situaţiei şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului şi al 

anului şcolar; acesta va fi prezentat de preşedintele consiliului clasei în faţa consiliului 

profesoral, spre  validare. 

Art.4. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 

dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar. 
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Art.5. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin diriginţi numiţi de directorul 

unităţii de învăţământ dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu 

experienţă, care predau la clasa respectivă. 

              (2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director 

cu această responsabilitate. 

              (3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor  

prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale 

clasei respective şi cu obiectivele strategice ale unităţii noastre şcolare. 

              (4) Profesorul diriginte întocmeşte după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi 

elevilor, planificarea semestrială şi anuală care va cuprinde componentele activităţii educative în 

acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

                (5) Profesorul diriginte are obligaţia să cunoască şi să respecte, împreună cu elevii şi 

părinţii acestora, legislaţia în vigoare, prevederile prezentului regulament şi ale ROF. 

Art.6. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea consiliului clasei; 

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi organizează 

împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei; 

c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu profesorul psihodiagnostician în vederea 

armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi; 

d) preia pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le 

este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

e) aduce la cunoştinţă elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament şi ale ROF; 

f) organizează, împreună cu profesorul psihodiagnostician, acţiuni de orientare şcolară şi 

profesională; 

g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de evaluare 

națională, la admiterea în licee şi şcoli profesionale; 

h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile 

corespunzătoare; 

i) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medical de familie, 

precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor acestora, aprobate de director; 
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j) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare 

de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii; 

k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a şcolii; 

l) informează, în scris, familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, a celor corigenţi, repetenţi sau 

sancţionaţi disciplinar; 

m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 

consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au săvârşit abateri 

grave; 

n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la 

învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea 

fiecărui sfârşit de an şcolar; 

o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe individuale sau în plen; 

p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

q) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi propune 

spre aprobare consiliului profesoral celelalte sancţiuni; 

r) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi 

asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice în afara şcolii; 

s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia; 

t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la 

sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară; consemnează în 

carnetele de elev mediile semestriale şi anuale. 

u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi 

profesională în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 

v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 6 

DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, RECOMPENSELE ŞI SANCŢIUNILE 

CE SE POT APLICA ELEVILOR DIN CICLUL PREȘCOLAR, PRIMAR, 

GIMNAZIAL ȘI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL DE LA 

ȘCOALA PROFESINALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ 

„SFÂNTA MARIA”, BUCUREȘTI 

 

 

I. DREPTURILE ELEVILOR 

 

Art.1. Elevii ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA” se bucură de toate drepturile conferite de Constituţia României şi de cele 

prevăzute în ROFUIP. 

Art.2. La ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA” elevii au condiţii deosebite pentru studiul informaticii. Calculatoarele 

performante din dotarea laboratoarelor pot fi utilizate de elevi la orele de curs, sub supravegherea 

profesorului,  după un program stabilit de conducerea unităţii. 

Art.3. Elevii şcolii, folosind dreptul la asociere, în condiţiile legii, pot face parte din: 

– redacţia revistei Dincolo de cuvânt 

- trupa de teatru NECUVINTE 

– alte asociaţii legal constituite. 

Art.4. Elevii care participă la concursuri şcolare şi manifestări cultural - artistice şi sportive 

beneficiază de ajutor financiar pentru transport, cazare şi masă, în limita fondurilor existente. 

Art.5. Elevii beneficiază de premii, distincţii şi prezentarea în adunarea claselor în careu şi în 

cadrul consiliului profesoral dacă obţin rezultate deosebite la învăţătură, la concursuri şi 

manifestări cultural -artistice şi sportive sau dacă promovează imaginea şcolii prin orice alte 

activităţi interesante sau fapte deosebite. 

Art. 6. Elevii beneficiază de asistenţă medicală şi asistenţă psihopedagogică gratuită, acordate de 

medicul şcolar de la Centru pentru Copii cu Dizabilităţi « Domniţa Bălaşa » şi profesorul 

psihodiagnostician. 
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Art.7. Elevii ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA” din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și special profesional pot 

participa la excursii în ţară, la activităţi în cadrul parteneriatelor educaţionale sub supravegherea 

profesorilor. 

Art.8. Elevii ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA” au asigurată cazarea în căminul Centrului pentru copii cu nevoi speciale 

« Domniţa Bălaşa » 

Art.9. Elevii care se pregătesc pentru participarea la etapa judeţeană sau naţională a 

concursurilor şi olimpiadelor şcolare pot fi scutiţi de frecvenţă în ultimele două săptămâni 

premergătoare concursului cu acordul conducerii ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE 

PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA MARIA” (art. 64 din ROFUIPI) 

Art. 10. Elevii care participă la activităţi aprobate de directorul unităţii şcolare (concursuri, 

simpozioane, manifestări ştiinţifice, etc.) beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, 

cazare şi masă pe perioada deplasării. 

 

II. ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

 

Art.11. Elevii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte toate prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului Intern al 

unității, să respecte toate legile statului. 

Art.12. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, 

de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

Art.13. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi să poarte o ţinută decentă stabilită în 

consiliul elevilor: grupele de grădiniță, clasele 0 – IV – fete: fustă/pantalon albastră / bleumarin, 

bluză albă, vestă; băieți: pantalon albastru / bleumarin, tricou/cămaşă albă, vestă albastră în 

carouri; V- VIII – fete: fustă / pantalon albastru / bleumarin / negru, tricou/bluză albă, vestă 

albastră; băieți: pantalon albastru / bleumarin / negru, tricou/cămașă alba, vestă albastră;  IX – 

XII - fete: fustă / pantalon albastru / bleumarin / negru, bluză albă, băieți: pantalon albastru / 

bleumarin / negru, tricou/cămașă alba, vestă albastră; ecuson. 
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Art.14. Ţinuta elevilor din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și special profesional de la 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” trebuie să nu fie indecentă (bluze decoltate, scurte sau transparente, machiaj, fuste 

foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, colanţi, pantaloni “rupţi” (”ripped jeans”), cercei în 

cazul băieților, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, orice tip de piercing, ţinută 

capilară indecentă). 

Art.15. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor, pe baza legitimaţiei 

de elev sau a carnetului de elev vizat. 

Art.16. Accesul spre sălile de curs se face exclusiv pe scările destinate elevilor. Accesul pe uşa şi 

pe scările destinate personalului angajat al şcolii se poate face în condiţii deosebite şi însoţiţi de 

un cadru didactic sau din rândul personalului şcolii. 

Art.17. Staţionarea elevilor pe holul de la intrare  este interzisă în timpul pauzelor. 

Art.18. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice se 

face numai sub supravegherea persoanelor autorizate. 

Art.19. În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala celui care a comis 

fapta sau dacă nu se stabileşte vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat 

respectivul obiect; manualele gratuite distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de către 

aceştia vor fi plătite de elevi la un preţ stabilit de conducerea şcolii. 

Art.20. În situaţii deosebite elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau în lipsa 

acestuia de la profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorii vor consemna absenţele în catalog şi 

vor fi motivate pe baza cererii unuia dintre părinţi sau a medicului. (medic de familie/medicului 

specialist/ medicul Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi « Domniţa Bălaşa»). 

Art.21. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative care 

pot fi: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului de la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 

« Domniţa Bălaşa» sau de medicul de familie; 

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

internat în spital; 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 

învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei. 

Art.22. În cazul elevilor minori părintele are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele 

justificative pentru absenţele copilului lor. 
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Art.23. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 

15 (cincisprezece) zile de la reluarea activităţii elevului. După cele 15 zile absenţele nu vor mai fi 

motivate. 

Art.24. Este interzisă, în timpul programului şcolar, deplasarea în afara incintei şcolare, făra 

supraveghetor. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a 

profesorului de serviciu, care-l învoieşte pe propria răspundere. În situaţia în care elevul nu are 

acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa. 

Art.25. Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găseşte 

despre: 

a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune, etc.); 

b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia 

de a produce evenimente nedorite; 

c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere. 

Art.26.  Elevii au obligaţia de a păstra integritatea obiectelor din dotarea sălilor de clasă, 

cabinetelor, laboratoarelor, a sălii de sport, a manualelor şi a cărţilor împrumutate de la 

bibliotecă. În caz contrar, vor suporta cheltuielile de reparaţie sau vor înlocui obiectul deteriorat 

cu unul nou. În cazul manualelor pierdute sau distruse acesta trebuie inlocuit cu unul identic de 

catre elevul vinovat. Elevii vinovaţi de distrugerea, deteriorarea bunurilor din liceu, au obligația 

să plătească toate lucrările necesare reparaţiilor. Aceeaşi sancţiune se aplică şi pentru distrugerea 

sau deteriorarea bunurilor din apropierea sălilor de clasă. Elevii care distrug baza materială a 

liceului vor fi sancţionaţi şi obligaţi să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse în 

maximum 7 zile. 

Art.27. Elevii au obligaţia să depoziteze telefoanele în locul special amenajat în cadrul 

cabinetului pentru depozitare, înainte de începerea fiecărei ore. Este interzis elevilor să 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, doar cu 

acordul cadrului didactic sau în situaţii de urgenţă. 

Art.28. Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (laptopuri, calculatoare, 

telefoane mobile, tablete etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără supravegherea unui cadru 

didactic. 
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Art.29. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura activitatea 

unităţii şcolare. 

Art.30. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice corp contendent, armă albă. 

Art.31. Este interzis elevilor: 

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi 

alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, 

precum muniţie, petarde, pocnitori, cuţite, alte obiecte contondente, care prin acţiunea lor pot 

afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

i) să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al conducerii 

şcolii: 

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 

k) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 

de personalul unităţii de învăţământ; 

l) să frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc; 

m) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare; 

n) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din unitatea şcolară. 
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OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ 

 

Art.30. Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii: 

a) preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează profesorului 

de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect; 

b) asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă); 

c) comunică la fiecare oră absenţele; 

d) pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar; 

e) asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare. 

 

 

 

SANCŢIUNI  

 

 

Art. 32. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

ROFUIP, ROF şi Regulamentul intern vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

 

Art. 33. Sancţiunile care se pot aplica elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și elevilor 

din învățământul profesional special  sunt următoarele: 

 

 

- Mustrare scrisă                                                                               1-4 puncte scăzute la purtare 

- Retragerea temporară sau definitivă a 

  bursei de merit, bursei medicale/ drepturi CES,                            1-4 puncte scăzute la purtare 

- Preaviz de exmatriculare                                                               1 punct scăzut la purtare 

- Exmatricularea                                                                              4-6 puncte scăzute la purtare 

 

 

 



 
80 

 

 Elevilor le este interzis: Sancţiuni 

1. -să distrugă, modifice sau completeze 

documentele şcolare, precum cataloage, foi 

matricole, carnete de elev sau orice alte documente 

din aceeaşi categorie 

- pentru elevii claselor V – X mustrare scrisă 

sau retragerea definitivă a bursei în cazul în care 

elevul beneficiază de aceasta şi scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte; 

- exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII, 

fără drept de reînscriere în unitatea de 

învăţământ; 

2. -să deterioreze, cu bună ştiinţă bunurile din 

patrimoniul unităţii de învăţământ  

mustrare scrisă şi remedierea sau achitarea 

contravalorii bunurilor distruse şi 2-3 puncte 

scăzute la purtare în funcţie de gravitatea faptei; 

3. -să introducă şi să difuzeze, în unitatea de 

învăţământ, materiale care prin conţinutul lor 

atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea 

şi integritatea naţională a ţării , care cultivă 

violenţa, intoleranţa, care lezează imaginea publică 

a unei persoane 

- mustrare scrisă şi 3-4 puncte scăzute la 

purtare; 

4. -să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de 

învăţământ droguri, băuturi alcoolice alte substante 

interzise, ţigări, substanţe etnobotanice sau să 

participe la jocuri de noroc 

- pentru fumat, jocuri de noroc - mustrare 

scrisă şi 2 puncte scăzute la purtare; 

- pentru deţinerea sau consumarea de alcool– 

mustrare scrisă sau retragerea temporară a bursei 

pentru o perioadă de 1-2 luni şi 2 puncte scăzute 

la purtare; 

- pentru deţinerea, consumare, traficarea 

drogurilor sau altor substante interzise - 

mustrare scrisă şi 4 puncte scăzute la 

purtare; 

- În functie de gravitatea faptei vor fi 

anunţate organele abilitate. 

5. -să blocheze căile de acces în spaţiile de 

învăţământ 

- mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte; 

6. -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, sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ 

- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4 

puncte pentru elevii claselor V – X 

- exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII , 

fără drept de reînscriere 

- Dacă se impune, vor fi anunţate organele 

abilitate. 

7. -să posede şi să difuzeze materiale electorale, de 

prozelitism religios, cu caracter obscene sau 

pornografic în incinta unităţilor de învăţământ 

observaţie individuală; 

- mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 2 

puncte pentru abateri repetate; 

8. -să utilizeze telefoanele mobile şi alte mijloace de 

înregistrare audio - video în timpul orelor de curs, 

examenelor, concursurilor. Excepţie: este permisă 

utilizarea telefoanelor mobile în timpul 

orelor de curs, numai cu acordul cadrului 

didacticîn situaţia folosirii lor în procesul 

educative sau în situaţii de urgenţă 

- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 2 

puncte; 

9. -să lanseze anunţuri false către serviciile 

de urgenţă sau cu privire la amplasarea unor 

materiale explozibile în perimetrul unităţii de 

învăţământ 

- pentru elevii claselor V - X; mustrare scrisă sau 

retragerea definitivă a bursei şi scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte; 

- pentru elevii claselor XI – XII; exmatriculare 

fără drept de reînscriere; 

- Dacă se impune, vor fi anunţate organelle 

abilitate. 
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10. -să aibă ţinută, comportamente şi atitudini 

ostentative şi provocatoare; pentru o 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, machiaj 

strident, bijuterii în exces, piercinguri) 

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea 

părinţilor; 

- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1-

2 puncte; 

11. -să aibă comportamente jignitoare, indecente, de 

intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţa 

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 

de personalul unităţii de învăţământ 

-faţă de colegi 

- observaţie individuală 

- mustrare scrisă pentru abateri repetate 

cuscăderea notei la purtare cu 2 puncte 

-faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic al unităţii 

- mustrare scrisă sau retragerea bursei pe o 

perioadă de 2 luni, cu scăderea notei la purtare cu 

2-4 puncte, în funcţie de gravitatea faptei; 

12. -să deranjeze orele prin comportament turbulent 

(vociferări, plimbări prin sala de clasă în timpul 

orei de curs, refuzul de a lua notiţe, altercaţii cu 

colegii) 

-prima abatere: observaţie individuală, anunţarea 

părinţilor; 

-abateri repetate - mustrare scrisă şi scăderea 

notei la purtare cu 2 puncte; 

 

13. 

-să provoace, să instige şi să participe la acte de 

violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei în 

cazul activităţilor extraşcolare 

- mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1-

3 puncte în funcţie de gravitatea faptei; 

- anunţarea organelor abilitate; 

14. -să se implice în acţiuni care aduc atingere 

imaginii şcolii 

- mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 

3-4 puncte; 

15. -să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi - mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 

3-4 puncte; 

16. -să utilizeze un limbaj trivial sau invective în 

perimetrul şcolar 

- observaţie individuală; 

- abateri repetate- mustrare scrisă cu scăderea 

notei la purtare cu 2-3 puncte; 

 

17. 

-să părăsescă perimetrul unităţii de învăţământ în 

timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori sau a situaţiilor în care are acordul 

dirigintelui/profesorului de serviciu 

- observație individuală; 

- abateri repetare - mustrare scrisă cu scăderea 

notei la purtare cu 1- 2 puncte; 

18. -să invite/faciliteze intrarea în şcoala a 

persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii 

sau a diriginţilor 

- Observaţie individuală; 

- Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1-

2 puncte; 

19. -10 absenţe nemotivate la un obiect de studio 

-20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de 

studiu sau 15% din totalul orelor la o singură 

disciplină 

 

-40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de 

studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o 

singură disciplină 

 

- Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1-

2 puncte; 

- Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 2-

3 puncte şi preaviz de exmatriculare; ; 

 

-Mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 4-

6 puncte; 

- exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi 

unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu. 

20.  pentru elevii claselor XI-XII, care au fost 

sancţionaţi cu ,,preaviz de exmatriculare,, se 

scade nota la purtare cu 1 punct; 
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Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  

Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, 

în scris, sub semnatură, de către dirigintele clasei.  

Notă: în cazul în care elevii vor prezenta scutire medicală după incident, acestea nu 

vor fi luate în considerare. 

Procedura de anulare a sancţiunilor este reglementată de către Statutul Elevilor, aprobat prin 

OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016. 

Contestațiile se vor adresa, în scris, Consiliului de administrație, în termen de 5 zile 

calendaristice, de la comunicarea sancțiunii. Răspunsul la contestație va fi dat în termen de 30 de 

zile calendaristice de la înregistrarea documentului. Hotărârea Consiliului de administrație poate 

fi atacată ulterior la instanța de contencios administrativ, conform legii. 

 

RECOMPENSE 

 

Art. 36. Elevii din ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  

„SFÂNTA MARIA”care obţin rezultate deosebite la concursurile şcolare şi extraşcolare vor fi 

recompensaţi astfel: 

Concursuri şi proiecte la nivel judeţean 

Concursuri şi proiecte la nivel interjudeţean 

Concursuri şi proiecte la nivel naţional 

Concursuri şi proiecte la nivel internaţional 

- prezentarea rezultatelor în careul elevilor, în cadrul consiliului profesoral 

- diploma, premiul  special pentru promovarea imaginii şcolii 

- diplomă de excelenţă  

- premiu în cărţi (în valoare de 20 lei) 

 

Art.37. Se acordă premii speciale (carte, CD-uri, soft educaţional, diplome, medalii) elevilor cu 

frecvenţă de 100% pe tot parcursul anului, cu media anuală peste 9 şi 10 la purtare/ rezultate 

bune si foarte bune. 

 

Art. 38. Se acordă premii speciale (materializate prin participarea la excursii finanţate de la 

buget) elevilor care au promovat imaginea şcolii (minim trei concursuri judeţene sau 

interjudeţene, un concurs naţional sau un concurs internaţional). 

 

Art. 39. Se acordă premii speciale (premiul de onoare al Școlii Profesionale Speciale pentru 

Deficienţi de Auz ”Sf. Maria” - București) elevilor cu atitudine civică exemplară. 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 7 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR 

 

 

Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează prin evaluarea inițială precum și cea 

finală, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare a anului școlar în curs. 

Pentru elevii cu deficiențe accentuate și asociate se vor elabora programe 

speciale/adaptate (PIP-uri). 

În evaluarea rezultatelor se vor avea în vedere progresele înregistrate de elevi, în special 

formarea și dezvoltarea abilităților de învățare. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, 

notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele 

învățării, conform prevederilor legale. 

Părinții vor fi informați periodic de rezultatele acestor evaluări. 

Disciplinele de învățământ la care se susțin lucrări de sfârșit de semestru sunt Limba și 

literatura română și Matematică pentru clasele  a-V-a – a-VII-a (elevii care parcurg Planul cadru 

nr. 5239/01.09.2008) şi clasele a-IX-a, a-X-a, a-XI-a învăţământ profesional special, clasa a-

VIII-a Limba și literatura română, Matematică şi Geografie/Istorie la alegere (elevii care parcurg 

Planul cadru nr. 5239/01.09.2008). 

Încheierea situatiei școlare, atât pentru învîțământul primar cât și pentru învățământul 

gimnazial și special profesional se realizează conform legislației în vigoare. 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 8 

REGULAMENTUL CONSILIULUI  ELEVILOR 

 

Art.1. Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase de gimnaziu (câte 1 din 

fiecare clasă) şi un membru al personalului didactic care va acţiona drept coordonator al 

întrunirilor. Dintre membrii săi Consiliul va alege un secretar al Consiliului pe durata unui an 

şcolar. 

Art.2. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul va fi secret iar elevii vor fi singurii responsabili pentru alegerea 

reprezentanţilor lor. 

Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţarea deciziei 

elevilor. 

Art.3. Întrunirile Consiliului Elevilor se desfăşoară lunar, fiind prezidat de reprezentantul 

cadrelor didactice care este şi Preşedintele Consiliului. 

Art.4. Toţi membrii Consiliului au obligaţia de a participa la toate întrunirile Consiliului, iar 

când din motive obiective nu pot participa, au obligaţia de a anunţa secretarul Consiliului. 

Art.5. Membrii Consiliului trebuie să accepte ultimul cuvânt al Preşedintelui. Preşedintele are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al scolii toate problemele discutate 

în cadrul şedinţelor Consiliului. 

Art.6. Toate propunerile avansate de către Consiliu vor fi notate de secretar şi expuse într-un loc 

public până la următoarea întrunire. 

Art.7. Fiecare membru al Consiliului, inclusiv secretarul şi preşedintele are dreptul de a vota prin 

“DA” sau “NU” sau să se abţină de la vot. 

Art.8. Votarea poate fi secretă sau prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea membrilor 

Consiliului. 

Art.9. Membrii Consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către 

Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate. 

Art.10. Membrii Consiliului sunt datori a ridica în faţa Consiliului problemele specifice 

procesului instructiv-educativ cu care se confruntă clasele lor şi vor raporta clasei toate discuţiile 

purtate referitor la chestiunile în cauză. 
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Art.11. Secretarul Consiliului va întocmi şi va depune la biblioteca şcolii un dosar al întrunirilor 

care va fi accesibil tuturor elevilor din şcoala. 

Art.12. Secretarul Consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor şi de a o 

aduce la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii.   

            Preşedintele are datoria de a se asigura ca ordinea de zi stabilită este urmărită 

corespunzător şi ca punctele acesteia au fost acoperite. 

Art.13. Preşedintele Consiliului trebuie să supravegheze desfăşurarea într-un spirit de 

corectitudine a tuturor discuţiilor, cu respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare. 

Art.14. Tematica discuţiilor ce se desfăşoară în cadrul Consiliului elevilor trebuie să aibă ca 

obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ şcolar şi extraşcolar, îmbunătăţirea 

condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi de natură extracurriculară care sunt 

de larg interes pentru elevi şi sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare. 

Art.15. În cadrul Consiliului elevilor se vor discuta oportunităţile derulării opţionalelor propuse 

şi se vor identifica nevoi de formare şi abilităţi pentru dezvoltarea carierei prin propunerea către 

Consiliul de Administraţie a noi domenii de extindere. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 9 

CATEDRE – COMISII METODICE 

Art.1. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe grupuri de discipline, 

conform hotărârii Consiliului de administraţie.  

             La niveul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” 

funcționează următoarele comisii conform H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice cu modificările și 

completările ulterioare: 

1. Comisii cu caracter permanent 

2. Comisii cu caracter temporar 

3. Comisii cu caracter ocazional. 

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

 Comisia pentru curriculum 

 Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 Comisia pentru controlul managerial intern 

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

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Comisia pentru programe și proiecte educative. 

            Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului 

școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale 

anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune 

constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 

nivelul unității de învățământ. 

(1) Comisiile metodice se constituie din profesori de aceeaşi specialitate (min.3) cf. 

hotărârii Consiliului de administraţie.  

(2) Comisiile metodice elaborează, până la sfârşitul lunii iunie, o propunere de 

încadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate şi de 

planul de şcolarizare aprobat de ISMB. 
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          În Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” există: 

 Comisia metodică a profesorilor de diferite specialități 

 Comisia profesorilor de psihopedagogie specială (pregătitoare-clasa a-IV-a, VIII B, VIII 

C, IX B ),  

 Comisia profesori educatori și  grupa de preșcolari 

 Comisia profesorilor psihopedagogi 

 Comisia instructorilor de educație 

 Comisia profesorilor de diferite specialități pentru învățământul profesional special 

(IX-XII) 

Documentele comisiilor sunt:  

- Tabel cu membrii comisiilor  

- Încadrarea: 

- CV membri 

- Planul anual de activitate al catedrei  

- Raport de activitate semestrial şi anual  

- Repartizarea responsabilităţilor în cadrul comisiei 

- Tematica şedinţelor comisiei (una pe lună)  

- Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.M.B.)  

- Planificările anuale, (individuale sau colective), planificarea calendaristică semestrială  

- Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase 

- Graficul interasistenţelor  

- Situaţii statistice (elaborate de catedra) care să sintetizeze activitatea comisiei şi evoluţia 

rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri)  

- Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, 

etc.) către Consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul 

anului şcolar.  

- Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul 

anului şcolar.  
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Art.2. Atribuţiile membrilor catedrelor comisiilor sunt prevăzute în anexele 38A. 

Art.3. Planul managerial şi activităţile comisiilor vor respecta planul managerial pentru anul 

şcolar în curs şi anexa 31 privind obiectivele educaţionale vizate în planul de dezvoltare al 

unităţii şcolare. 

Art.4. Atribuţiile comisiilor metodice şi a comisiilor nedidactice sunt prevăzute în anexele de la 

24 A 

Art.5. Planul managerial şi activităţile comisiilor vor respecta planul managerial pentru anul 

şcolar în curs privind obiectivele educaţionale vizate în planul de dezvoltare al unităţii şcolare. 

Art.6. Responsabilii comisiilor metodice didactice şi nedidactice au obligaţia de a realiza prin 

delegare de atribuţii dosarul comisiei conform anexei 24B. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 10 

 

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 

În dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei educaţionale a şcolii, cu nevoile de 

dezvoltare pentru carieră a elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii, în strânsă legătură cu 

specificul dezvoltării comunităţii locale, membrii comisiei pentru curriculum vor urmări 

următoarele obiective: 

1. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele; 

2. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea 

standardelor de performanţă propuse; 

3. sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul 

şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar 

următor care să corespundă şi solicitărilor elevilor; 

4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ şi 

realizarea acestora; 

5. organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în echipă, 

atât pe parcursul anului şcolar cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a 

cunoştinţelor elevilor; 

6. elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor 

elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ la nivelul şcolii; 

7. întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de: 

• activităţi de învăţare eficientă 

• materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate pe 

discipline 

• instrumente de evaluare folosite 

• aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore 

• rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate 

8. organizarea unor sesiuni de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice, a unor concursuri 

tematice, pe discipline şi cicluri de învăţământ cu participarea unor reprezentanţi ai şcolilor din 

zonă şi dezvoltarea unor parteneriate educaţionale; 

9. organizarea unor expoziţii, programe artistice, activităţi sportive etc. care să evidenţieze 

deprinderile dobândite de elevi în cadrul programului şcolar. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 11 

 

COMISIA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE 

       Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Școlii Profesionale 

Speciale pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate 

cu opțiunile elevilor și ale consiliului reprezentativ al părinților, a tutorilor sau a susținătorilor 

legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea noastră. 

 

Comisia de organizare a activităţii educative şi extraşcolare va avea următoarele atribuţii: 

1. organizarea activităţilor educative în colaborare cu toate cadrele didactice din unitatea şcolară, 

parteneri educaţionali, Asociaţii, ONG-uri, etc.; 

2. coordonarea şi monitorizarea activităţilor educative propuse la nivelul unităţii şcolare; 

3. implicarea familiei şi comunităţii locale în activităţi formativ-educative şi artistice; 

4. dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, şcoală-familie, şcoală comunitate 

locală, profesori-responsabili de comisii; 

6. dezvoltarea unui comportament civic şi social la elevi cu impact asupra comunităţii şcolare şi 

comunităţii locale; 

7. dezvoltarea laturii artistice la elevi prin valorificarea disciplinelor opţionale, prin valorificarea  

activităţilor cluburilor, prin valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor artistice de la disciplinele de 

artă muzicală, artă vizuală; 

9. organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de promovarea imaginii unităţii şcolare cum ar 

fi: prezentarea ofertei educaţionale la nivelul învăţământului special, Târgul Oferta Educaţională, 

participarea la concursuri pe teme artistice etc.; 

10. implicarea, în colaborare cu comisia de programe şi proiecte educaţionale, în vederea 

susţinerii cu activităţi educative şi extraşcolare a parteneriatelor educaţionale, a programelor cu 

finanţare externă; 

11. activizarea consiliului elevilor şi asigurarea funcţionării sale reale, însoţită de valorificarea 

propunerilor rezultate în cadrul politicilor şcolii; 

12. eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor; 

13. implicarea elevilor în participarea activă la activităţi culturale desfăşurate la nivel local, 

regional, naţional, internaţional; 

14. promovarea şi stimularea practicilor de succes şi cu impact asupra elevilor şi imaginii 

unităţii şcolare; 

15. organizarea unor cercuri/cluburi (de actorie, de dans, de educaţie plastică, de artă fotografică) 

la nivelul unităţii şcolare; 

16. organizarea unor întâlniri periodice cu personalităţi publice cunoscute din domeniile cultural-

artistic (scriitori, poeţi, actori, pictori, cântăreţi, regizori), ştiinţific, administraţiei publice; 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 12 

SUBCOMISIA DIRIGINŢILOR 

 

Comisia diriginţilor urmăreşte monitorizarea şi coordonarea activităţilor educative, a 

elevilor organizate şi desfăşurate la nivelul şcolii de către toţi diriginţii, de-a lungul întregului an 

şcolar. 

 

Atribuţiile comisiei: 

1. popularizarea ofertelor de formare pentru cadrele didactice în domeniul educativ şi 

participarea acestora la cursurile de formare, de consiliere şi orientare a elevilor; 

2. popularizarea unor activităţi educative organizate de M.E.N., ANPCDE, Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, CCD,  Consiliul local; 

3. organizarea şi popularizarea unor activităţi educative demonstrative (cadrele didactice care au 

abilitare/ formarea pe diferite probleme ale activităţii educative – educaţie sanitară, educaţie 

economică, antreprenorială etc.); 

4. stabilirea calendarului activităţilor extracurriculare şi extraşcolare la nivelul unor clase, grupuri 

de clase, cicluri de învăţământ; 

5. stabilirea unor parteneriate educaţionale locale (cu comunitatea locală – comitetele sau 

consiliile părinţilor, alte unităţi de învăţământ, consiliul local, poliţie, biserică, Filiala locală a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, O.N.G.-uri sau Asociaţii care se implică în educaţie şi 

altele.); 

6. stabilirea unei teme de cercetare în domeniul educativ; 

7. popularizarea activităţilor de consiliere psihopedagogică ale cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică din Municipiu Bucureşti şi din diferite judeţe (unde au acces şi beneficiază de 

aceste servicii şi elevii şcolii); 

8. verificarea documentelor de proiectare a activităţii educative, de consiliere şi orientare de la 

nivelul fiecărei clase; 

9. verificarea documentelor de parteneriat educaţional cu familia elevilor la fiecare clasă 

(existenţa parteneriatului, în formă scrisă, pentru fiecare elev, tematica şedinţelor cu părinţii, 

planificarea şi tematica consultaţiilor cu familia, înştiinţări pentru părinţi – în copie, mapa cu 

documentele de politică şcolară popularizate, procesele verbale întocmite la  şedinţe, chestionare 

de opinie aplicate elevilor/ părinţilor şi rezultatele lor, planuri de măsuri stabilite la nivelul clasei 

de către Consiliul clase etc.); 

10. elaborarea unor instrumente interne de lucru pentru evaluarea activităţii educative, de 

consiliere şi orientare a elevilor; 

11. monitorizarea activităţii Consiliului elevilor şi implicarea acestuia în luarea unor decizii în 

domeniul educativ, la nivelul şcolii; 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 13 

SUBCOMISIA DE MONITORIZARE A CATALOAGELOR 

Atribuţiile comisiei monitorizarea frecvenţei elevilor: 

1. consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice cu mai puţină experienţă în învăţământ sau care au 

cazuri deosebite în clasa pe care o conduc; 

2. organizarea unor acţiuni de prevenire a abandonului şcolar cu ajutorul poliţistului de 

proximitate; 

3. organizarea unor dezbateri cu familiile din care provin aceşti elevi sau rudele/ persoanele care 

îi au în grijă şi întreţinere, privind obligaţiile pe care revin în calitate de părinţi sau tutori; 

4. discuţii cu elevii în prezenţa profesorului diriginte, al directorului/a unui membru CA, al 

părintelui pentru cunoaşterea anturajului şi preocupărilor elevilor atunci când absentează de la 

şcoală; 

5. aducerea la cunoştinţa Consiliului clasei (sau numai a unor cadre didactice) a unor situaţii de 

elevi cu tendinţe de absenteism sau care înregistrează absenţe nemotivate şi stabilirea unor 

măsuri pentru reintegrarea în colectiv, implicarea în viaţa colectivului, precum şi pentru 

recuperarea materiei; 

6. verificarea documentelor pentru motivarea absenţelor la ore, cu respectarea tuturor 

recomandărilor Direcţiei de sănătate publică privind dreptul medicului de familie sau a celui 

specialist de a elibera scutire de frecvenţă elevilor; 

7. aducerea la cunoştinţa consiliului de administraţie a situaţiilor ce nu pot fi soluţionate de către 

comisie; 

8. solicitarea ajutorului Serviciului Evidenţa populaţiei din cadrul Poliţiei în cazul schimbărilor 

de domiciliu neanunţate, imposibilităţii de a găsi elevul la domiciliu sau lipsei de cooperare a 

familiei; 

9. prezentarea unor informări / rapoarte lunare privind situaţia absenţelor, motivarea lor şi situaţia 

şcolară a elevilor care înregistrează absenţe şi acţiunile întreprinse de comisie. 

Atribuţiile comisiei pentru monitorizarea notării elevilor: 

1. obligaţia de a sesiza responsabilul comisiei metodice de specialitate / directorul, în cazul unor 

abateri de la: 

a. ritmicitatea notării; 

b. folosirea tuturor instrumentelor de evaluare; 

c. comunicarea, trecerea în catalog şi carnetul de elev şi comentarea notelor cu elevii şi părinţii; 

d. numărul de note acordat fiecărui elev; 

e. constituirea legală a mediei semestriale şi a celei anuale. 

2. verificarea existenţei documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică; 

3. verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrări scrise (teze) şi a notelor 

trecute în catalog; 

4. întocmirea şi prezentarea unor informări lunare; 

5. verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau abandon şcolar 

în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, în şedinţe ale 

consiliului profesoral; 

6. verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor diriginte şi 

prezentarea unei informări scrise, la sfârşitul anului şcolar. 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 14 

 

 

 

SUBCOMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI 

 

 

 

Atribuţiile comisiei de întocmire a orarului: 

 

1. realizarea bazei de date cu încadrarea personalului didactic; 

2. realizarea orarului pe cadru didactic / clase; 

3. realizarea planificării serviciului pe şcoală pentru elevi şi profesori; 

4. actualizarea orarului în situaţii punctuale în cazul modificării încadrării la clasă şi situaţii 

speciale (cercuri pedagogice etc.); 

5. publicarea orarului la avizierul şcolii, în cancelarie şi pe site-ul şcolii. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 15 

 

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

 

În vederea creşterii calităţii actului didactic, a optimizării ofertei educaţionale şi a implicit a 

creşterii prestigiului şcolii comisia pentru perfecţionare şi formare continuă va urmări: 

1. popularizarea ofertelor de formare în domeniul educaţional prezentate de către Agenţia 

Naţională de Formare Profesională, cele elaborate de CCD, universităţi şi colegii, centre de formare 

acreditate, ONG-uri acreditate de MEN sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale; 

2. coordonarea acţiunilor de formare continuă pe domenii sau specialităţi şi implicare 

personalului didactic şi didactic auxiliar în funcţie de solicitările personale dar şi de nevoile 

instituţiei; 

3. monitorizarea preocupării fiecărui cadru didactic pentru perfecţionarea de specialitate, 

metodica specialităţii şi pentru formare continuă, punând accent pe respectarea art. 3 din Legea Nr. 

1/2011,  privind Statutul personalului didactic, cu referire la obligaţia de perfecţionare o dată la 5 

ani; este indicat ca fiecare cadru didactic să completeze anual fişa de perfecţionare; 

4. organizarea de cursuri de formare, dezbateri, a unor activităţi didactice demonstrative, a unor 

ateliere de lucru cu participarea unor specialişti din domenii de interes pentru cadrele didactice; 

5. popularizarea unor sesiuni de comunicări organizate de către universităţi pentru participarea şi 

prezentarea experienţei didactice din învăţământul preuniversitar; 

6. stabilirea unei teme de cercetare pedagogică la nivelul unui ciclu de învăţământ sau la nivelul 

şcolii (tema se stabileşte în funcţie de amploarea fenomenului care a intrat în atenţia consiliului de 

administraţie, al consiliului reprezentativ al părinţilor etc.) pentru stabilirea cauzelor reale şi 

precizarea măsurilor de ameliorare ce se impun; 

7. participarea unui grup de cadre didactice din şcoală la un anumit curs de formare continuă;  

8. organizarea, în biblioteca şcolii, a unui colţ cu lucrările metodico-ştiinţifice elaborate şi 

susţinute de cadrele didactice din şcoală pentru a putea fi popularizată şi utilizată experienţa 

didactică de succes; 

10. organizarea, în cancelaria şcolii, a unui colţ cu noutăţi apărute în specialitate, în pedagogie, 

de management al clasei de elevi, în format letric sau pe suport electronic, care să prezinte idei ce 

pot stârni curiozitatea cadrelor didactice de a studia aceste materiale; 

11. organizarea unor expoziţii de carte şcolară pentru elevi; 

12. popularizarea sau elaborarea, în echipă, a unor seturi de teste pentru cunoaşterea 

psihopedagogică a elevilor, cu implicarea profesorului psihodiagnostician din şcoală şi aplicarea lor 

pe nivel de clase; rezultatele şi concluziile pot constitui o bază de discuţii cu elevii şi părinţii 

acestora. 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 16 

 

SUBCOMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 

Atribuţiile comisiei de consiliere pentru carieră: 

 

1. realizarea unor activităţi de cunoaştere a calităţilor şi aptitudinilor cu preponderenţă pentru 

elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, cât şi pentru preșcolarii, elevii claselor pregătitoare,  a I-a şi a 

IV-a; 

2. realizarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi 

interrelaţionare între elevi-elevi, elevi-părinţi, elevi-cadre didactice; 

3. stabilirea şi aplicarea strategie de dezvoltare a carierei pentru elevii de clasa  a VIII-a; 

4. realizarea de studii de oferte pe piaţa muncii; 

5. achiziţionarea şi utilizarea unor platforme profesionale privind consilierea şcolară şi 

profesională dar şi consilierea pentru dezvoltarea carierei; 

6. realizarea de activităţi comune cu comisia diriginţilor şi comisia de organizare a activităţii 

educative şi extraşcolare în vederea dezvoltării armonioase şi eficiente a elevilor pentru viaţa 

profesională; 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
96 

 

 

Anexa 16 a 

 

COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ 

 

 

Funcționarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă este reglementată de către OM 3662 

din 27.03.2003 privind aprobarea Metodologiei de înfiinţare şi funcţionare a Comisiei 

Interne de Evaluare Continuă 

Art. 1 Comisia Internă de Evaluare Continuă este compusă din 3- 7 membri numiți de către 

Consiliul de administrație la propunerea Consiliului profesoral din cadrul instituției noastre 

Art. 2 Atribuţiile Comisiei interne de evaluare continuă sunt după caz următoarele:  

- evaluează, diagnostichează şi urmăreşte evoluţia şcolară a copiilor/elevilor/tinerilor cu 

CES din unitatea noastră şcolară,  

- realizează şi monitorizează aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru 

copiii/elevii/tinerii cu CES;  

- propune reorientarea copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din instituţiile de învăţământ 

special spre instituţii de învăţământ de masă; 

- asigură servicii de asistenţă psiho-educaţională preşcolarilor/elevilor/tinerilor cu CES; 

- asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică cadrelor didactice care 

furnizează programe de educaţie remedială;  

- promovează învăţământul incluziv; 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 17 

 

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI  

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 

Atribuţiile comisiei de sănătate şi securitate în muncă: 

 

1. realizarea de prelucrări privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru exploatarea de către 

elevi a laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie şi a sălii de sport; 

2. realizarea de instructaje privind securitatea în muncă pentru întreg personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic; 

3. colaborarea cu profesorii de fizică, chimie, biologie, ed. fizică şi sport, informatică, cu 

directorul unităţii şcolare în vederea reglării disfuncţiilor care pot aduce prejudicii în asigurarea 

sănătăţii şi siguranţei în muncă; 

4. popularizarea normelor de respectare a securităţii în muncă pentru elevi/ profesori, personalul 

nedidactic; 

5. educarea elevilor în spiritul protecţiei civile prin prelucrarea cu elevii şi cadrele didactice a 

normelor de protecţie a muncii. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 18 

 

SUBCOMISIA TEHNICĂ PSI 

 

Atribuţiile comisiei tehnice PSI: 

 

1. popularizarea şi respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor PSI; 

2. realizarea de instructaje privind respectarea normelor PSI de către elevi, profesori, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic; 

3. amenajarea spaţiilor specifice pentru respectarea normelor PSI şi afişarea indicaţiilor necesare 

pe holurile şcolii în vederea evitării incidentelor specifice; 

4. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare, reprezentaţii I.S.U. şi Primăria Municipiului 

Bucureşti în vederea reglării unor disfuncţii semnalate care vizează nerespectarea normelor PSI; 

5. elaborarea unor planuri de măsuri şi a unor activităţi de instruire şi simulare; 

6. simularea unor exerciţii în caz de cutremur, incendii, explozii; 

7. pregătirea echipajului de protecţie civilă ce va participa la concursuri cu aceasta tema. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 19 

 

SUBCOMISIA DE INVENTARIERE ȘI CASARE 

 

Atribuţiile comisiei de inventariere şi casare: 

 

1. asigurarea patrimoniului unităţii şcolare cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

2. realizarea de activităţi de inventariere pe laboratoare, cabinete, săli de clasă, bibliotecă, 

dormitoare internat, serviciu contabilitate, serviciu secretariat, sală de sport, ateliere; 

3. elaborarea de propuneri de casare a obiectelor de inventar uzate din punct de vedere moral şi 

fizic; 

4.  monitorizarea şi finalizarea activităţii de inventariere, a activităţii de casare; 

5. identificarea obiectelor de inventar uzate din punct de vedere fizic şi moral dar indispensabile 

activităţii şcolare şi care nu au soluţionare financiară; 

6. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare privind elaborarea spaţiilor în care sunt depozitate 

obiecte de inventar casate; 

7. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea realizării unor donaţii. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 

 

 

 



 
100 

 

 

Anexa 20 

SUBCOMISIA DE ÎNCADRARE-RETRIBUIRE 

 

Atribuţiile comisiei de încadrare - retribuire: 

1. respectarea Legii Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naționale cu aplicabilitate din 9 

februarie 2011 cu modificările şi completările ulterioare privind statutul personalului didactic şi 

metodologiile specifice privind încadrarea şi retribuirea personalului didactic de predare şi a 

personalului didactic auxiliar; 

2. respectarea codului muncii şi contractul colectiv de muncă la nivel de ramură pentru 

încadrarea şi retribuirea personalului nedidactic; 

3. realizarea fişei postului pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul 

nedidactic; 

4. colaborarea cu consiliul de administraţie în vederea recompensării celor implicaţi în proiecte 

de atragere a unor resurse extrabugetare precum şi în obţinerea unor rezultate şcolare 

excepţionale; 

5. realizarea statului de funcţii; 

6. realizarea schemei de încadrare pentru personalul didactic de predare şi aprobată de 

Inspectoratul Şcolar; 

7. organizarea de activităţi de recrutare şi selecţie a resursei umane: organizarea şi desfăşurarea 

de concursuri/ interviuri/ probe practice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

8. integrarea şi utilizarea resursei umane: - stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor din fişa postului 

pentru fiecare categorie de personal; 

9. identificarea nevoilor de formare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi propuneri 

către consiliul de administraţie pentru realizarea unor activităţi de formare identificate; 

10. gestionarea corectă a unor situaţii de încadrare ce apar în perioada semestrelor (concedii 

medicale, concedii creştere copil, transferări în alte domenii de activitate, demisii etc.); 

11. colaborarea cu serviciul contabilitate în vederea întocmirii corecte a bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 21 

 

OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE VIZATE 

ÎN PLANUL DE DEZVOLTARE AL UNITĂTȚII ȘCOLARE 

 

Obiectivele educaţionale vizate în planul de dezvoltare al unităţii şcolare sunt: 

1. Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de 

muncă, la aspiratiile elevilor privind propria lor cariera prin: 

a) Plasarea învăţării ca proces în centrul demersului didactic (deplasarea accentului de la „ce ştie” 

elevul la ”ce ştie să facă” elevul) 

b) Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea competenţelor 

proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor activ participative 

c) Flexibilizarea ofertei de învăţare venite dinspre şcoală, acţiune ce va duce la trecerea da la „o 

şcoală pentru toţi” la o „şcoală pentru fiecare” (se trece de la centrarea pe conţinuturi la centrarea 

pe interesele şi nevoile elevului) 

d) Introducerea unor modalităţi noi de selectare a obiectivelor şi conţinuturilor, conform 

principiului nu mult, ci bine 

e) Posibilitatea realizării unor trasee şcolare individualizate, motivate pentru elev, orientate spre 

inovaţie şi împlinire personală. 

2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare 

promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi 

generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare prin: 

a) Menţinerea activităţii de atragerea de sponsorizări de la agenţi economici, etc.; 

b) Consolidarea şi creşterea gradului de implicare a şcolii şi a întregului personal în programe 

europene. 

c)  Securizarea tehnică a unităţii şcolare prin atragerea de fonduri europene si din bugetul local; 

e) Modernizarea bibliotecii si anexarea unui centru de documentare si informare prin venituri 

obţinute din derularea unor proiecte europene; 

f) Dotarea bibliotecii cu titluri de cărţi din bibliografia şcolară obligatorie, prin sponsorizări, 

donaţii, venituri proprii. 

3. Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, lucru ce va favoriza aplicarea didacticii 

moderne cu accent pe dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi profesorilor într-un proces 
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tot mai complex de formare continuă şi va încuraja spiritul de competiţie şi iniţiativă în rândul 

întregului colectiv al şcolii prin: 

a) Corectarea tendinţelor unilaterale de înţelegere a proceselor de predare - învăţare - evaluare, 

îmbunătăţirea calităţii curriculum-ului prin oferta şcolii, dar şi realizarea calităţii în învăţământ, 

abordând lecţiile atât ca sistem cât şi ca parte a sistemului. 

b) Proiectele curriculare ale şcolii trebuie să realizeze integrarea optimă a tinerilor în societatea 

adulţilor. 

c) Şcoala să sprijine autoritatea locală în acţiunile menite să dezvolte un anumit domeniu al 

activităţii socio-economice, şi anume în domeniul tehnologiei informaţiei, prin dezvoltarea de 

curriculum la decizia şcolii, cursuri de formare. 

d) Renunţarea la caracterul excesiv teoretizant al programelor şi manualelor simultan cu creşterea 

caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi activităţilor. 

e) Propunerea temelor de opţionale şi luarea deciziei asupra disciplinelor opţionale se va face 

ţinând cont de resursele proprii, a intereselor elevilor şi părinţilor, a specificului zonei şi nu în 

ultimul rând prin prisma specificului şcolii în comunitate. 

f) Identificarea elevilor capabili de performanţe, elaborarea programelor speciale de pregătire ale 

acestora, asigurarea accesului larg al elevilor la concursuri, la olimpiadele şcolare, simpozioane 

si sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

g) Stimularea şi motivarea pozitivă pentru instruire şi formare a elevilor capabili de performanţă 

şcolară (premii, evidenţieri, alte recompense precum şi introducerea unei stări de emulaţie prin 

cointeresarea cadrelor didactice, în obţinerea performanţei). 

h) Stimularea participării şcolare şi a reducerii absenteismului. 

i) Abordarea diferenţiată în procesul instructiv-educativ pentru a crea şanse egale pentru toţi 

elevii.  

j) Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale la elevi, într-un mediu multicultural, munca în 

grup, adaptarea la situaţii schimbătoare. 

k) Valorificarea preocupărilor şi aptitudinilor elevilor printr-o oferta educaţională care să unească 

specificul scolii, oportunităţile pieţii muncii locale si nevoile de dezvoltare ale unităţii şcolare; 

l) Creşterea responsabilităţilor elevilor şi al şcolii pentru calitatea şi finalităţile procesului de 

educaţie în şcoală, prin optimizarea activităţilor Consiliului Consultativ al elevilor. 

m) Asigurarea unei orientări pentru cariera adecvate cerinţei pieţii de muncă dar şi nivelului de 

pregătire şcolara şi a aptitudinilor elevilor. 
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4. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al 

şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de 

activitate prin: 

a) Informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiţiilor şi al culturii locale si 

europene. 

b) Organizarea activităţii, respectând organigrama şi redistribuirea atribuţiilor pe fiecare cadru 

didactic, în scopul eficientizării întregii activităţi. 

c) Îmbunătăţirea stilului de comunicare profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev. 

d) Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu recunoaştere 

profesională şi formarea continuă a acestuia pentru racordarea la un învăţământ european.  

e) Vom acţiona pentru optimizarea managementului la nivelul şcolii, pentru trecerea de la 

managementul cantităţii la cel al calităţii, prin racordarea activă şi responsabilă a tuturor 

profesorilor, comisiilor metodice la ţintele strategice propuse; 

f) Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă. 

g) Vom pune accentul pe activitatea de îndrumare şi control, bazată pe obiectivitate, 

corectitudine, iar obiectivul major va fi îndrumarea, consilierea şi apoi controlul, astfel încât 

atitudinea managerului faţă de personalul inspectat să fie una colegială, nu arogantă, dar exigentă 

(o exigenţă principală bazată pe autoritatea de competenţă şi nu pe cea de funcţie). 

h) Cuantificarea serviciilor prevăzute în fişa postului pentru realizarea unei evaluări corecte a 

activităţii. Acordarea calificativelor de FB cadrelor didactice trebuie făcută cu discernământ şi 

având în vedere preocuparea permanentă a cadrului didactic de a fi la curent cu cercetările din 

domeniul teoriei învăţării, de a experimenta noi forme şi metode de instruire, de a urmări 

comportamentul elevilor şi după absolvire. 

i) Eliminarea din sistem a conflictelor, a factorilor de tensiune şi promovarea muncii în echipă. 

j) Accentuarea colaborării cu mass-media locală în vederea popularizării experienţelor pozitive şi 

constructive. 

5. Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea şi implicarea elevilor, 

colaborarea cu factori educaţionali locali şi regionali, atragerea părinţilor, precum şi prin 

fructificarea experienţei europene prin: 

a) Atragerea familiei, ca principal partener al şcolii prin transformarea comitetelor de părinţi în 

structuri active şi dinamice care îşi pot asuma rolul de interfaţă dintre şcoală şi părinţi. 
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b) Ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor prin organizarea periodică a lectoratelor cu 

părinţii având tematici de interes comun şi prin organizarea unor activităţi extraşcolare 

diversificate în regim de parteneriat. 

c) Atragerea autorităţii locale în elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale 

comunităţii. 

d) Sensibilizarea şi ameliorarea modalităţilor de informare adresate autorităţii locale, pentru 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcoala (resurse materiale, fonduri, obţinerea unor 

resurse financiare extrabugetare). 

e) Asigurarea participării reprezentanţilor autorităţii locale la întâlniri cu personalul şcolii, elevii, 

părinţii elevilor, reprezentanţi ai altor instituţii comunitare. 

f) În vederea realizării unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, se impune informarea, 

atragerea şi sensibilizarea agenţilor economici care pot avea un impact semnificativ, din 

perspectiva dezvoltării personale a elevilor şi a inserţiei socioprofesionale absolvenţilor. 

g) Conceperea şi valorificarea unor proiecte în regim de parteneriat cu agenţii economici, prin 

identificarea nevoilor concrete şi cererii de educaţie la nivelul partenerilor şi prin precizarea 

finalităţilor comune care pot sta la baza parteneriatului. 

h) Atragerea diverselor instituţii (Direcţia de sănătate, Poliţie, Pompieri, AJOFM, CJAP, etc.) 

pentru derularea unor activităţi cum ar fi: consiliere şi orientare profesională, consilierea 

părinţilor şi educaţia familiei, sensibilizarea opiniei publice faţă de educaţie şi problemele şcolii. 

i) Promovarea ofertei educaţionale în rândul comunităţii, motivarea acesteia pentru a sprijini 

material şcoala, cât şi crearea de oportunităţi pentru integrarea absolvenţilor în mediul de afaceri. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 22 

 

ACCESUL ŞI SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII 

 

Art. 1. Accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta unității se face numai prin locurile 

special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și 

ieșirea din unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparțin unității de învățământ, 

salvării, pompierilor, politiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum și a celor care asigură 

intervenția operative pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare (electrice, gaz, 

apa, telefonie etc) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele 

contractate. 

Art. 2. Accesul elevilor aparținând unității este permis în baza ecusonului,  sau, după caz, a 

carnetului de elev emis de conducerea școlii, vizat la zi. Ecusonul cuprinde: antetul unității, 

fotografia elevului, numele, prenumele, numărul matricol. Accesul profesorilor aparținând 

unității este permis pe baza legitimației vizate de conducerea școlii. 

Art. 3. Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și a ecusonului 

« Vizitator » ce se eliberează la punctul de control, unde se va află și registrul cu numele, 

prenumele, seria şi numărul actului de identitate al tuturor părinților elevilor din unitatea scolară. 

Art. 4. Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de 

învățământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat / vizitator al acestora; ecusoanele 

pentru invitaţi / vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în momentul intrării, 

după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare și control al persoanelor de către 

personalul care asigură paza unității. Persoanele care au primit ecusonul au obligația purtării 

acestuia la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea școlară și restituirii acestuia la punctul de 

control, în momentul părăsirii unității. 

Art. 5. Personalul de pază are obligația de a ține o evidență riguroasă a persoanelor străine 

unităților de învățământ preuniversitar care intră în incinta acestora și de a consemna, în registrul 

ce se păstrează permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei. 

Art. 6. Este interzis accesul în instituție a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau 

a celor turbulente, precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea 

publică. 
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De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, 

cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, cu 

publicaţii având caracter obscen sau agitator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se 

interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a unităţii de 

învăţământ.  

Art. 7. Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea 

vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate 

obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite. 

Art. 8. În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, 

educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfășura în incinta unităților școlare, conducerea 

unității va asigura întocmirea și transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu 

persoanele invitate să participe la aceste manifestari, în baza cărora se va permite accesul, după 

efectuarea verificării identității persoanelor nominalizate. 

Art. 9. Programul unităților de învățământ preuniversitar și cel de audiente se stabilește 

semestrial de conducerea unităților și se afisează la punctul de control. 

Art. 11. După terminarea orelor de program și în timpul nopții, clădirile școlare (sala de sport) se 

vor încuia de către personalul abilitat (conform fișei postului), care va verifica, în prealabil, 

respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor si siguranței imobilului. 

Art. 12. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind 

direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor încredintate, 

precum și pentru asigurarea ordinii în incinta unității de învățământ. 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 23 

PLANURI CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT. PROGRAME. MANUALE ŞCOLARE 

 

Art.1. Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe 

baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi 

programelor şcolare, aprobate de M.E.N. (pentru orele din trunchiul comun) şi a 

opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii (pentru disciplinele opţionale). Catedrele au 

obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar 

viitor şi a obţine aprobarea I.S.M.B. conform graficului.  

              Planurile-cadru după care se organizează întreaga activitate sunt: 

- Material orientativ pentru stimularea dezvoltării copilului de la naştere la 3 ani – 

grupa de grădiniță 

- 3622 / 2018  – clasa Pregătitoare,  IA, II A, 

- 4927 / 2005 –III A, IV A  

- 5243 / 2008 –VIII DSM 

- 5239 / 2008  - V A, VI A, VII A, VIII A,   

- 4928 / 2005 –  V B, VI B, IX B 

- 3218/2014- IX profesională 

- 3218/2014- X profesională 

- 3218/2014- XI A, XI B, XII A profesională 

Art.2. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a 

conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi 

profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte 

posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform 

prevederilor Statutului personalului didactic.  

Art.3. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările 

curriculare anuale şi planificările calendaristice semestriale şi pe unităţi de învăţare care se 

întocmesc de profesori pentru fiecare obiect şi clasă după evaluările iniţiale.  

 Planificările sunt prezintate pentru vizare responsabilului comisiei metodice şi conducerii 

şcolii în cel mult 3 săptămâni de la începerea fiecărui semestru. Câte un exemplar din 

planificarea curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la dosarul 

catedrei, şi câte unul se află la profesor.  

Art.4. În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de M.E.N. 

                                                              

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 24A 

DOSARUL CATEDREI 

 

Art.1. Responsabilii şi membrii catedrelor prevăzute la art. 1 din decizia nr…… din 

…08.09.2019 a directorului ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE 

AUZ  „SFÂNTA MARIA” vor elabora următoarele documente şi instrumente de lucru pentru 

dosarul catedrei: 

1. planul managerial 

2. planul de activităţi 

3. curriculum vitae al fiecărui membru al catedrei 

4. încadrarea pe discipline de studiu 

5. lista nominală pe clase a elevilor capabili de performanţă şcolară pe discipline de studiu 

6. lista nominală pe clase a elevilor cu dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor de 

lucru pe an de studiu şi discipline 

7. planificările calendaristice pe discipline de studiu, pe an de studiu 

8. programele şcolare pentru curriculum la decizia şcolii 

9. procese verbale care să conţină ordinea de zi, cazuri concrete discutate, părerile membrilor 

catedrei şi a invitaţilor, măsurile adoptate, responsabilităţi şi termene pentru rezolvare 

10. program de dezvoltare profesională şi formare continuă 

11.program cu obiective şi activităţi, responsabilităţi privind performanţa şcolară la nivelul 

fiecărei discipline şi la nivel interdisciplinar 

12. tabel cu concursurile şi olimpiadele şcolare pe discipline de studiu 

13. informări lunare periodice privind activitatea catedrei 

14. rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea catedrei din perspectiva formării continue, a 

promovării imaginii şcolii, a performanţei şcolare 

15. planuri de lecţii – model 

16. grafic de interasistenţe 

17. grafic cu orele de consultaţii pentru elevi 

18. baterie de teste iniţiale cu statistici şi măsuri de ameliorare 
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19. elaborarea unor standarde minimale de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor de lucru pe 

ani de studiu şi pe discipline. 

Art.2. În vederea asigurării unei coerenţe şi interdependenţe în dezvoltarea ofertei educaţionale a 

unităţii şcolare şi ridicarea prestigiului şcolii printr-o performanţă şcolară de nivel înalt, în 

elaborarea şi monitorizarea activităţii catedrelor trebuie să se ţină cont de următoarele obiective: 

1. diversificarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare prin propunerea de curriculum la decizia 

şcolii pliate pe nevoile de dezvoltare în carieră ale elevilor, pe nevoile de dezvoltare ale 

comunităţii locale şi pe posibilităţile unităţii şcolare din punct de vedere a resursei umane şi 

resursei materiale; 

2. creşterea activităţilor cu aplicabilitate practică şi a gradului de implementare a soft-urilor 

educaţionale atât la nivel intradisciplinar cât şi la nivel interdisciplinar / transcurricular; 

3. creşterea rezultatelor şcolare la concursuri şi olimpiade; 

4. implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în dezvoltarea unei imagini de şcoală modernă, 

eficientă, cu finalităţi concrete şi realizabile în rândul comunităţii şcolare din municipiu, ţară; 

5. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea îmbunătăţirii mijloacelor de învăţământ 

şi materialelor didactice la toate disciplinele de studiu în vederea asigurării unui proces 

instructiv-educativ echilibrat între teorie şi practică şi a unui spaţiu şcolar care să asigure un 

climat prielnic învăţării de performanţă; 

6. redimensionarea activităţii extraşcolare şi educative, din perspectiva specificului fiecărei 

discipline, pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe în rândul elevilor şi a profesorilor  

ancorate realităţii şi specificului zonei. 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 24B 

PORTOFOLIUL PERSONAL 

 

Art.1. Responsabilii şi membrii catedrelor, vor elabora următoarele documente şi instrumente de 

lucru pentru dosarul catedrei: 

1. planul managerial 

2. planul de activităţi 

3. curriculum vitae al fiecărui membru al comisiei 

4. lista nominală pe clase a elevilor capabili de performanţă şcolară pe discipline de studiu (pentru 

comisiile specifice) 

5. lista nominală pe clase a elevilor cu dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor de 

lucru pe an de studiu şi discipline 

6. programele şcolare pentru curriculum la decizia şcolii (pentru comisia de curriculum) 7. procese 

verbale care să conţină ordinea de zi, cazuri concrete discutate, părerile membrilor comisiei şi a 

invitaţilor, măsurile adoptate, responsabilităţi şi termene pentru rezolvare 

8. program de dezvoltare profesională şi formare continuă (pentru comisia specifică) 

9. program cu obiective şi activităţi, responsabilităţi privind performanţa şcolară la nivelul fiecărei 

discipline şi la nivel interdisciplinar (pentru comisia specifică) 

10. tabel cu concursurile şi olimpiadele şcolare pe discipline de studiu (pentru comisia specifică) 

11. informări lunare periodice privind activitatea comisiei 

12. rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea comisiei din perspectiva formării continue, a 

promovării imaginii şcolii, a performanţei şcolare 

13. grafic cu orele de consultaţii pentru elevi (pentru comisia de monitorizare a performanţei 

şcolare, comisia pentru dezvoltarea carierei) 

14. realizarea unui portofoliu care să cuprindă poze, afişe, pliante, programe ale unor activităţi care 

s-au desfăşurat la nivel local, regional, naţional, internaţional. 

Art.2. În vederea asigurării unei coerenţe şi interdependenţe în dezvoltarea ofertei educaţionale a 

unităţii şcolare şi ridicarea prestigiului şcolii printr-o performanţă şcolară de nivel înalt, în elaborarea 

şi monitorizarea activităţii catedrelor trebuie să se ţină cont de următoarele obiective: 

1. diversificarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare prin propunerea organizării de cluburi ale 

elevilor pliate pe nevoile de dezvoltare în carieră ale elevilor, pe nevoile de dezvoltare ale comunităţii 

locale şi pe posibilităţile unităţii şcolare din punct de vedere a resursei umane şi resursei materiale; 

2. creşterea activităţilor cu aplicabilitate practică şi a gradului de implementare a soft-urilor 

educaţionale atât la nivel intradisciplinar cât şi la nivel interdisciplinar / transcurricular; 

3. creşterea rezultatelor şcolare la concursuri / olimpiade, la competiţii, târguri, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice; 

4. implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în dezvoltarea unei imagini de şcoală modernă, 

eficientă, cu finalităţi concrete şi realizabile în rândul comunităţii şcolare din municipiu, ţară; 

5. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea îmbunătăţirii mijloacelor de învăţământ şi 

materialelor didactice la toate disciplinele de studiu în vederea asigurării unui proces instructiv-

educativ echilibrat între teorie şi practică şi a unui spaţiu şcolar care să asigure un climat prielnic 

învăţării de performanţă; 

6. redimensionarea activităţii extraşcolare şi educative, din perspectiva specificului fiecărei 

discipline, pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe în rândul elevilor şi a profesorilor ancorate 

realităţii şi specificului zonei. 

                                                                    DIRECTOR, 

PROF. STOICA FLORICA 
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Anexa 25                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                  FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC 

                     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

                   psihopedagogie specială / diferite specialități 

 

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

în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu numărul....., se încheie astăzi,........., prezenta fişă a postului:    

                           

Numele si prenumele .............. 

Specialitatea: ................... 

Denumirea postului:............... 

Decizia de numire: ............... 

Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat 

Număr de ore sarcini de serviciu: ..... 

Număr ore de predare: ............ 

Profesor diriginte la clasa: ..... 

 

    Cerinţe: 

    - studii: .......................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului............................................................................................................... 

    - vechime ....................................................................................................................................... 

    - grad didactic ............................................................................................................................... 

 

    Relaţii profesionale: 

  - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; 

  - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

  - de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca 

delegat. 
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    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 

 

1.1. Analizarea curriculumului şcolar. 

1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor. 

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 

1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC. 

1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

 

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

 

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare. 

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

2.3. Integrarea şi utilizarea TIC. 

2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 

2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei. 

2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

 

 

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

 

 3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie. 

 3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare. 

 3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate. 

 

 

    4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare. 

4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare. 

4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor. 

4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării. 

4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor. 

 

 

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 

5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 

5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie. 

5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. 

 5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 
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 6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, 

manifestări ştiinţifice etc. 

6.3. Aplicarea cunoştinţeloraabilităţilor/competenţelor dobândite. 

 

    7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale. 

7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul 

comunităţii locale. 

7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale 

7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional. 

7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

 

8. CONDUITA PROFESIONALĂ 

8.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

8.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII 

 

       În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

     Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii 

funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul). 

     Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

                        

                         Director, 

             prof. STOICA FLORICA 

 

                                   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                     ...................................... 

 Data: .................. 
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Anexa 26 

 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC 

                     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

- psihopedagog -  

 

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

în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu numărul....., se încheie astăzi,........., prezenta fişă a postului:    

                           

Numele si prenumele .............. 

Specialitatea: ................... 

Denumirea postului:............... 

Decizia de numire: ............... 

Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat 

Număr de ore sarcini de serviciu: ..... 

Număr ore de predare: ............ 

Profesor diriginte la clasa: ..... 

 

    Cerinţe: 

    - studii: .......................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului............................................................................................................... 

    - vechime ....................................................................................................................................... 

    - grad didactic ............................................................................................................................... 

 

 

    Relaţii profesionale: 

  - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; 

  - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

  - de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca 

delegat. 
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   I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 

 

1.1. Analizarea curriculumului şcolar. 

1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor. 

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 

1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC. 

1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 

 

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

 

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare. 

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

2.3. Integrarea şi utilizarea TIC. 

2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 

2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei. 

2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

 

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

 

 3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie. 

 3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare. 

 3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate. 

 

    4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare. 

4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare. 

4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor. 

4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării. 

4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor. 

 

 

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 

5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 

5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie. 

5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. 

5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 
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    6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, 

manifestări ştiinţifice etc. 

6.3. Aplicarea cunoştinţeloraabilităţilor/competenţelor dobândite. 

 

    7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale. 

7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul 

comunităţii locale. 

7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale 

7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional. 

7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

 

8. CONDUITA PROFESIONALĂ 

8.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

8.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII 

 

       În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

     

     Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii 

funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul). 

 

     Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

                      

                         Director, 

             prof. STOICA FLORICA 

                             Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                     ...................................... 

Data: .................. 
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Anexa 27 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC 

                     ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – profesor educator 

 

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

în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu numărul....., se încheie astăzi,........., prezenta fişă a postului:    

Numele si prenumele .............. 

Specialitatea: ................... 

Denumirea postului:............... 

Decizia de numire: ............... 

Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat 

Număr de ore sarcini de serviciu: ..... 

Număr ore de predare: ............ 

Profesor diriginte la clasa: ..... 

 

    Cerinţe: 

    - studii: .......................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului............................................................................................................... 

    - vechime ....................................................................................................................................... 

    - grad didactic ............................................................................................................................... 

 

    Relaţii profesionale: 

  - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; 

  - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

  - de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca 

delegat. 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 

1.1. Analizarea curriculumului şcolar. 

1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor. 

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 

1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC. 

1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 
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    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

 

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare. 

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

2.3. Integrarea şi utilizarea TIC. 

2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor. 

2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei. 

2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

 

 

    3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

 

 3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie. 

 3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare. 

 3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate. 

 

 

    4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare. 

4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare. 

4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor. 

4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării. 

4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor. 

 

 

    5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 

5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 

5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie. 

5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. 

 5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 

 

 

 

    6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, 

manifestări ştiinţifice etc. 

6.3. Aplicarea cunoştinţeloraabilităţilor/competenţelor dobândite. 
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    7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale. 

7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul 

comunităţii locale. 

7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale 

7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional. 

7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

 

8. CONDUITA PROFESIONALĂ 

8.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

8.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII 

 

       În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească si alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

     Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii 

funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul). 

 

     Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

                       

 

 

                         Director, 

             prof. STOICA FLORICA 

 

                                   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                     ......................................   

 Data: .................. 
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Anexa 28 

 

 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  

ASISTENT SOCIAL 

 

    În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu numărul .............., se încheie astăzi, ........................, prezenta fişă a postului: 

 

    Numele şi prenumele ................... 

    Specialitatea: ........................ 

    Denumirea postului: ................... 

    Decizia de numire: .................... 

    Încadrarea: ........................... 

 

    Cerinţe: 

    - studii: ................................................................................................ 

    - studii specifice postului ......................... 

    - vechime ........................................... 

 

    Relaţii profesionale: 

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare. 

 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

    1.1. Programarea activităţii de asistenţă socială: întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte 

documentaţii specifice; respectă codul deontologic al asistentului social. 

    1.2. Organizarea activităţii: realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialişti; 

stabileşte conţinutul activităţii de asistenţă socială; alege strategii de intervenţie specifice; 

monitorizează evoluţia beneficiarilor. 
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    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII 

2.1. Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de 

ordine interioară. 

2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu: 

 - rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu; 

 - respectă termenul legal de soluţionare a cazurilor. 

2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri): 

 - analizează legislaţia, metodologiile şi procedurilor specifice; 

 - respectă standardele de calitate. 

 2.4. Utilizarea logisticii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea: 

 -  utilizează echipamentul din dotare; 

  - eficienţa în gestionarea resurselor alocate. 

 

 

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1. Alege modalităţile corecte de comunicare. 

3.2. Facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală -comunitate 

şcolară-comunitate socială. 

3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale. 

3.4. Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă. 

 

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră şi personală. 

4.2. Participarea la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de 

perfecţionare etc. 

 4.3.Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor profesionale 

dobândite în programele de formare continuă/perfecţionare. 

 

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

5.1. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi a 

rezultatelor obţinute. 

5.2. Comunică eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socială. 

5.3. Dezvoltă alături de partenerii educaţionali proiecte educaţionale utile axei elev-şcoală-

comunitate. 

5.4. Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de 

învăţământ. Participă activ la elaborarea şi implementarea regulamentului intern şi a procedurilor 

specifice. 

5.5. Participarea la activităţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de 

SSM în domeniul situaţiilor de urgenţă. Realizează/participă la programe/activităţi de 

implementare a normelor de SSM în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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5.6. Participarea la programe, activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a 

comportamentelor nesănătoase. Realizează/participă la programe/activităţi de prevenire şi 

combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase. 

 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII. 

 

             În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de 

sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 

          Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu 

caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la: 

 va pastra in conditii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

 nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștința de parolele și mijloacele tehnice 

de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu; 

 nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale școlii, cu excepția situațiilor în care această activitate se regasește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

 nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, 

eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal 

se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

 nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către 

sisteme informatice care nu se află sub controlul școli sau care sunt accesibile în afarașcolii, 

inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau 

orice alt mijloc tehnic; 

 nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern. 

 

    Răspunderea disciplinară: 

 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

             Director, 

prof. STOICA FLORICA 

                                               Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

Data: ..................                                                          .............................................     
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Anexa 29 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR   

  DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) 

 

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

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor 

individuale de muncă cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului: 

 

 

    Numele şi prenumele .............. 

    Specialitatea: ................... 

    Denumirea postului:............... 

    Decizia de numire: ............... 

    Încadrarea:....................... 

 

    Cerinţe: 

    - studii:.......................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului.............................................. 

    - vechime................................................................ 

 

    Relaţii profesionale: 

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare 

 

 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

    1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

    1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar. 

    1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

    1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

 

    2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

    2.1. Organizarea activităţii. 

    2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate. 

    2.3. Monitorizarea activităţii. 

    2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori 

materiale. 

    2.5. Alcătuirea de proceduri. 



 
124 

 

 

      3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

    3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

    3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

    3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

    3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

    3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe. 

 

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

    4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 

    4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră. 

    4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 

    4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 

 

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

    5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. 

    5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea 

compartimentului. 

    5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 

    5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII. 

 

    În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

           

Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la: 

 va pastra in conditii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

 nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștința de parolele și mijloacele 

tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de 

serviciu; 

 nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale școlii, cu excepția situațiilor în care această activitate se regasește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 
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 nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât 

și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter 

personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său 

ierarhic; 

 nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal 

către sisteme informatice care nu se află sub controlul școli sau care sunt accesibile în 

afarașcolii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile 

via FTP sau orice alt mijloc tehnic; 

 nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern. 

 

     

Răspunderea disciplinară: 

 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

             

 Director, 

     Prof. STOICA FLORICA 

            Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                              .............................. 

 

Data: ................ 
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Anexa 30 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

SECRETAR  

 

 

       În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu numărul………...., se încheie astăzi,.............., prezenta fişă a postului: 

 

    Numele şi prenumele ................... 

    Specialitatea: ........................ 

    Denumirea postului:.................... 

    Decizia de numire: .................... 

    Încadrarea:............................ 

 

    Cerinţe: 

    - studii:. ...................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului............................................ 

    - vechime.............................................................. 

 

    Relaţii profesionale: 

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare. 

 

 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

       1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

    1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

    1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 

    1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului. 

    1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

    1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
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       2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

    2.1. Organizarea documentelor oficiale. 

    2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

    2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor 

în programele de salarizare şi REVISAL. 

    2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 

    2.5. Alcătuirea de proceduri. 

       3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

    3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

    3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

    3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

    3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

    3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

 

       4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

    4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră. 

    4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar. 

 

       5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

    5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

    5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea 

compartimentului. 

    5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 

    5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi 

ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 

      6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

   6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

   6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII. 

    În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 
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 Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la: 

 va pastra in conditii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu 

caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

 nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștința de parolele și mijloacele 

tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor 

de serviciu; 

 nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale școlii, cu excepția situațiilor în care această activitate se regasește în 

atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

 nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit 

cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu 

caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către 

superiorul său ierarhic; 

 nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal 

către sisteme informatice care nu se află sub controlul școli sau care sunt accesibile în 

afarașcolii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere 

accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic; 

 nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern. 

 

 

    Răspunderea disciplinară: 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

                  Director, 

prof. STOICA FLORICA                                        

 

 

 

                                                                                    Semnătura titularului de luare la cunoștință 

                                                  …………………………… 

 

 

 

Data: ............................ 
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Anexa 31 

 

 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

 

     În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă 

a salariaţilor cu numărul............., se încheie astăzi,.................., prezenta fişă a postului: 

Numele şi prenumele ........... 

Specialitatea: .............. 

Denumirea postului:........ 

Decizia de numire: .......... 

Încadrarea:.................... 

 

Cerinţe: 

    - studii: ............................................................................................................................... 

    - studii specifice postului....................................... 

    - vechime....................................................................   

 Relaţii profesionale: 

 - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

    1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului. 

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare 

desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ. 

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de 

învăţământ. 

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine. 
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  2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ. 

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ. 

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar 

al acesteia şi în evidenţele contabile. 

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin 

unităţii de învăţământ. 

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii. 

 

    3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ. 

3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali. 

 

    4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc. 

 4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor, abilităţilor/competenţelor dobândite prin 

formare continuă/perfecţionare. 

 

    5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 

implementarea proiectului instituţional. 

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii. 

 

  6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 
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    II. ALTE ATRIBUŢII 

 

    În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

    

 Răspunderea disciplinară: 

 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

Director, 

prof. STOICA FLORICA 

 

 

Data: ..............                       Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:………………….. 
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Anexa 32 

 

 

 

 

 

FIŞA  POSTULUI INFIRMIERĂ 

 
      În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul  contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu 

numărul...........................................: 

 

Numele şi prenumele.......................................................................... 

Post: .................................infirmieră .................................. 

Compartiment :.........cabinet medical ( didactic auxiliar) 

Poziţia in statul de funcţii:............................................. 

Studii:       - medii  de specialitate, 

Vechime : -în învăţământ, 

                  - în învăţământ special, 

                 - în unitate, 

Relaţii :     - de subordonare: conducerii şcolii (director, consiliu de administraţie) şi autorităţilor  

profesionale ; 

                   - de colaborare cu reprezentanţii celorlalte compartimente din şcoală, cu toate cadrele 

didactice, per- 

                      sonalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, părinţii elevilor / alţi reprezentanţi legali etc; 

Număr de ore sarcini de serviciu:...40 ore /săptămână. 

 

 

I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

 

ATRIBUŢII CU CARACTER GENERAL: 

 

1. Cunoaşte şi aplică legislaţia în vigoare privind buna funcţionare a unităţii şcolare şi a cabinetului 

medical; 

2. Respectă caracterul confidenţial al activităţilor cabinetului medical şcolar; 

3. Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară, a Codului de Conduită, a altor 

regulamente în vigoare; 

4. Se prezintă la program cu cel puţin 10 minute înainte de începerea acestuia; 

5. Utilizează în condiţii optime  dotarea unităţii; 
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ATRIBUŢII CU CARACTER SPECIFIC: 

 

1. Participă alături de personalul cabinetului medical  la examinarea copiilor în cadrul examinărilor 

medicale de bilanţ al stării sănătăţii. 

2. Participă la menținerea stării de igienă în școală,cămin și sala de mese; 

3. Prezintă asistentelor medicale cazurile de boală depistate la triajul epidemiologic; 

4. Însoțește copiii la grupurile sanitare , îi igienizează, îi spală in caz de enurezie, encoprezie; 

5. Însoțește și ajută pedagogii și profesorii  la igienizarea copiilor înainte de masă și după aceasta; 

6. Alimentează copiii la nevoie si îi însoţesc în şcoală; 

7. La nevoie va însoți elevii la domiciliu sau la spital pentru internare; 

8. Respectă recomandările igienico-sanitare făcute de către cabinetul medical; 

9. Participă la controlul de dimineaţă al elevilor. 

10. Colaborează cu tot personalul şcolii pentru  formarea deprinderilor de igienă individuală a copiilor. 

11. Respectă legislația în vigoare; 

12. Semnalează orice abatere de la disciplina muncii observată în sectorul de care răspunde; 

13. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi 

condiţiile în care se realizează acestea. ' 

14. Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi angajaţilor din şcoală. 

15. Păstrează secretului profesional – nu discută problemele medicale cu persoane din afara echipei în care 

lucrează. 

16. Aduce contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului. 

17. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

18.  Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

 

II. ALTE ATRIBUȚII 

 

 Perfecționare continuă în profilul postului; 

 Participă la cursuri de educaţie medicală continuă efectuate de Colegiul asistenţilor medicali, cât şi alte 

cursuri de perfecţionare cu subiecte legate de persoanele cu deficienţe. 

 Asigură o comunicare  adecvată cu  personalul şcolii şi părinţi când este cazul; 

 Utilizează raţional şi eficient  resursele materiale, financiare, informaţionale şi de timp. 

 Promovează relaţii de colaborare cu personalul din cadrul unității; 

 Susţine buna desfăşurare a întregii activităţi din cadrul unității ; 
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 Promovează o atitudine proactivă faţă de activităţile şcolii,  participând la programe şi parteneriate. 

 Aplică cunoştinţele dobândite în cadrul instituţiei. 

 Implicare în atragerea de fonduri extrabugetare; 

 

                   În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de 

sănătate şi securitatea muncii, de PSI şi ISU, în condițiile legii: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Răspunderea disciplinară: 

                Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător  atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

               Director, 

Prof. STOICA FLORICA       

 Data____________________________ 

 

      Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar, 

                                                                                       Numele şi prenumele: _____ ____________ 

      

 

                                                 Semnătură         _______________________ 
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Anexa 33 

     

 

 

 

 

 

 

 

  FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

INFORMATICIAN 

 

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

în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fişă a postului: 

 

     

    Numele şi prenumele ........................ 

    Specialitatea: ............................. 

    Denumirea postului: ............... 

    Decizia de numire: .................... 

    Încadrarea:................................. 

    Cerinţe: 

    - studii: ...................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului....................................... 

    - vechime......................................................... 

    Relaţii profesionale: 
    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare. 

 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

       1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

    1.1.Analizarea softurilor educaţionale. 

    1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii. 

    1.3. Elaborarea documentelor de proiectare. 

    1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 

 

 

       2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

    2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii. 

    2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor 

de predare-învăţare. 

    2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
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       3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

    3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 

    3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate. 

 

      4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

    4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii. 

    4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 

    4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială. 

    4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii. 

    4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare. 

 

       5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

    5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

    5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări 

ştiinţifice etc. 

    5.3. Aplicarea cunoştinţeloraabilităţilor/competenţelor dobândite. 

 

     6.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
    6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale. 

    6.2.Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii. 

    6.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 

    6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

    6.5.Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi 

securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator. 

 

  7. CONDUITA PROFESIONALĂ 

7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII 

 

    În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

          

 

 Trebuie să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal, precum și procedurile privind securitatea informatică, inclusiv, la: 

 va pastra in conditii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu 

caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

 nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștința de parolele și mijloacele 

tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de 

serviciu; 
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 nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale școlii, cu excepția situațiilor în care această activitate se regasește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 

 nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât 

și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter 

personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său 

ierarhic; 

 nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal 

către sisteme informatice care nu se află sub controlul școli sau care sunt accesibile în 

afarașcolii, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile 

via FTP sau orice alt mijloc tehnic; 

 nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern. 

 

 

    Răspunderea disciplinară: 

 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

Director, 

    prof. STOICA FLORICA 

 

 

 

 

 

                Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                ……………………….......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 Data: ........... 
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Anexa 34 

 

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ 

 

         In temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fişă a postului: 

 

    Numele şi prenumele ................... 

    Specialitatea: ........................ 

    Denumirea postului: ................... 

    Decizia de numire: .................... 

    Încadrarea: ........................... 

    Cerinţe: 

    - studii ................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului ...................................... 

    - vechime ........................................................ 

    Relaţii profesionale: 

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare 

 

    I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

       1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

    1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei. 

    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 

    1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare. 

 

      2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

    2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 

    2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp. 

    2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului. 
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      3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA 

    3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă. 

    3.2. Realizarea comunicării şcoală - familie, şcoală - comunitate şcolară, comunitate socială. 

    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale. 

      4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

    4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc. 

    4.3. Aplicarea cunoştinţeloraabilităţilor/competenţelor dobândite. 

 

       5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

    5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii. 

    5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate. 

    5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 

  6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

    6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

    6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

    II. ALTE ATRIBUŢII. 

 

     In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească   şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

    Răspunderea disciplinară: 

 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

              

Director, 

prof. STOICA FLORICA 

            Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

              .............................................                                                   Data: ............... 
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Anexa 35 

 

 

 

 

 

 

FIȘA POSTULUI  

MAISTRU TIPOGRAF DE INSRUIRE PRACTICĂ DE SPECIALIATE 

 
         In temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fişă a postului: 

 

    Numele şi prenumele ................... 

    Specialitatea: ........................ 

    Denumirea postului: maistru tipograf de instruire practică de specialitate     

    Decizia de numire: .................... 

    Încadrarea: ........................... 

    Cerinţe: 

    - studii ................................................................................................................................... 

    - studii specifice postului ...................................... 

    - vechime ........................................................ 

    Relaţii profesionale: 

    - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

    - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 

    - de reprezentare a unităţii şcolare 

 
I. Responsabilități și sarcini: 

 

 

Sarcini: 

 să instruiască elevii în domeniul tehnicii tipografice  

 să pregatească tot felul de tipărituri și suporturi de imprimat 

 să amestece culori 

 asigură formarea competențelor specifice meseriei de tipograf print digital și offset 

organizează și dirijează activitățile de practică în atelierul școlii și în atelierele din 

instituțiile partenere 

 elaborează planul de protecție a muncii pentru atelierul din unitatea școlară și atelierele din 

instituțiile partenere 

 elaborează normele de proiectare didactică 

 utilizează material didactice adecvate 

 elaborează propuneri și conținuturi pentru CDȘ. 

 să întrețină și să facă reparatii curente la aparatura din dotare. 
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Cunoştinţe: 

- tipuri de cerneluri și caracteristici tehnice ale cestora 

- cunoştinţe despre managementul culorii 

- cunoaşterea terminologiei de specialitate 

- cerinţe de mixarea cernelurilor pentru obţinerea nuanţelor speciale 

- cerinţe tehnice de prepararea amestecurile cernelurilor cu lianţi 

- caracteristici despre calitatea cernelurilor 

 

II. ALTE ATRIBUŢII. 

 

 In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească   

şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi 

securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

    

 Răspunderea disciplinară: 

 

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

Director, 

prof. STOICA FLORICA 

                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                                                            ............................................. 

Data: ........... 

 



 

 


