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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
  
 Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii învăţământului şi ale Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). 
 Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare a Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, prevederile 
sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal nedidactic. 
 Art.3. Prevederile prezentului regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior, ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a două treimi 
din numărul membrilor consiliului de administraţie şi prin consultarea organizaţiei sindicale din liceu; modificările şi/sau completările ulterioare 
vor fi aduse la  cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de cinci zile. 
 Art.4. Prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului angajat temporar, persoanelor detaşate în unitate, studenţilor aflaţi 
în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora, părinţilor elevilor colegiului, precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii în 
colegiu. 
 Art.5. Regulamentul intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea 
prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 
 Art.6. Prelucrarea prezentului regulament către personalul didactic, auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii. 
Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia să prelucreze prezentul regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora. 
 Art.7. În incinta liceului sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pune în pericol 
sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
 
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 Art.8. Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar și funcţionează în baza legislaţiei 
generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a deciziilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Dâmboviţa şi a prezentului regulament. Activitatea şcolii este structurată pe două niveluri de învăţământ: gimnazial și liceal. 
 Art.9.(1) Planul de şcolarizare pe profiluri şi specializări este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în baza 
Proiectului şi a memoriului de fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie după dezbaterea şi avizarea sa 
de către Consiliul profesoral. 
(2) Admiterea în învăţământul liceal se face după Regulamentul de Admitere în licee şi şcoli profesionale elaborat anual de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice. 
 Art.10. (1) Structura planului de şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune unitatea, studiul limbilor moderne şi pachetul de 
discipline opţionale sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta Educaţionala a unităţii şcolare. 
(2) Oferta educaţională este elaborată pe baza propunerilor catedrelor/comisiilor metodice, aprobată de către director, de Consiliul de 
Administraţie şi publicată până la data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul şcolar următor. 
(3) Strategia de promovare a ofertei educaţionale, la nivel municipal şi judeţean, este stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie. 
 Art.11.(1) În cazul elevilor admişi în cadrul aceluiaşi profil (specializare), clasele se constituie în funcţie de opţiunile elevilor şi structura 
curriculară aprobată. 
(2) Schimbarea specializării, în cazul elevilor din clasa a IX-a, se poate face numai după finalizarea primului semestru (sau în anii următori), prin 
transfer de la o clasă la alta în condiţiile prezentului regulament şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar. 
 Art.12.Unitatea şcolară organizează şi asigură buna desfăşurare a următoarelor examene: 
a) Examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi în semestrul al doilea sau anual; 
b) Examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea 
examenelor din sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare – pentru elevii amânaţi; 
c) Examen de diferenţe, pentru elevii care au solicitat transferul la Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” de la alte instituţii de învăţământ sau 
în cadrul acesteia – pentru schimbarea profilului; 
d) Examen de admitere in clasa a V-a. 
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Art.13. Examenele de corigenţă se desfăşoară în perioada stabilită de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 
 Art.14.(1) Perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual se stabileşte de 
conducerea unităţii, înaintea sesiunii de corigenţe. 
(2) Examenele de diferenţă se desfăşoară, de regulă, în vacanţele şcolare. 
 Art.15.(1)Examenele de diferenţă se susţin numai pentru disciplinele din trunchiul comun al specializării clasei la care se solicită 
transferul şi care nu au fost studiate de candidat. 
(2)Elevii transferaţi preiau disciplinele opţionale ale clasei la care se transferă. 
 Art.16.(1)Metodologia de desfăşurare a examenelor este aceea stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Unităţilor 
de Învăţământ Preuniversitar. 
(2)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte prin dispoziţie internă componenta comisiilor de examinare, criteriile proprii şi precizări 
suplimentare, în limitele permise de legislaţie. 
 Art.17.(1) Activităţile didactice în cadrul unităţii şcolare se desfăşoară in intervalul 8.00-15.00  
(2) Ora de curs are o durată de 50 de minute cu pauză de 10  minute după fiecare oră. 
 Art.18. Repartizarea claselor în săli se realizează conform graficului afişat la începutul fiecărui semestru; orice modificare se face 
numai cu aprobarea conducerii unităţii. 
 Art.19. Conducerea unităţii asigură spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a orelor de pregătire în vederea participării elevi lor la 
concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii examenelor de finalizare a studiilor şi admitere în nivelurile superioare de învăţământ. 
 Art.20. Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt : surse legale de bază (bugetul local şi de stat), venituri extrabugetare 
obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale. 
 Art.21. În cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare prin care se creează resurse financiare suplimentare. 
 Art.22. Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute din închirieri de spaţii, contracte de parteneriat cu persoane fizice si 
juridice, participarea la programe europene, sponsorizări şi donaţii. 
 Art.23. În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de oportunităţile existente se vor organiza şi alte activităţi 
aducătoare de venituri, în condiţiile legii. 
 Art.24.Recrutarea şi încadrarea personalului, organizarea internă pe compartimente funcţionale se face cu respectarea statului de 
funcţii şi a normativelor de personal aprobate de Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa. 
 Art.25. La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de muncă puse la 
dispoziţie, norme de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare și înlăturare a efectelor calamităţilor naturale si 
igienico-sanitare. 
 Art.26.(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de categoria de personal şi de structura normei 
de muncă. 
(2) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 ore pe săptămână. 
(3) Zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze 
activitate peste durata normala a timpului de muncă sau în zilele de repaus va fi recompensat cu timp liber, de regulă, în timpul vacanţelor; dacă 
aceasta nu este posibil se va proceda la plata orelor prestate, conform legii şi a prevederilor contractului colectiv de muncă. 
 Art.27. Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale fără a afecta buna desfăşurare a activităţii; cererea de 
concediu se va înainta în mod obligatoriu la data planificată. 
 Art.28. În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi solicitaţi să întrerupă concediul prin adresă scrisă, 
efectuarea lui fiind aprobată la o data ulterioară, de către conducerea unităţii. 
 Art.29.(1) Salariaţii unităţii de învăţământ pot beneficia de concedii fără plată pentru nevoi personale în conformitate cu prevederile 
contractului colectiv de muncă, numai dacă absenţa salariatului nu afectează activitatea instituţiei. 
(2) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către Consiliul de Administraţie care aprobă efectuarea acestora. 
 Art.30.(1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; sosirea şi plecarea de la serviciu se vor consemna 
obligatoriu în condica de prezenţă. 
(2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţa, la data de 30 a fiecărei luni; este vizat de şeful de compartiment ş i prezentat pentru 
aprobare directorului unităţii. 
 Art.31. (1) Prezenţa personalului va fi verificată de către fiecare şef de compartiment, de către directorul unităţii sau delegatul 
acestuia. 
(2) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă în timpul programului, fără înştiinţarea conducerii. 
 Art.32. (1) Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care absentează nemotivat, întârzie în mod repetat de la programul de 
lucru şi nu îndeplineşte la nivelul de performanţă cerut sarcinile prevăzute de fişa postului sau a primit sancţiuni disciplinare şi administrative în 
cursul anului nu poate obţine calificativul foarte bine”. 
 Art.33. (1) Planificarea serviciului pe şcoală se face lunar şi se afişează în cancelarie. Acesta se desfăşoară între orele: 7,30-15,00; 
(2) Îndatoririle cadrelor didactice de serviciu sunt următoarele: 
a) Verifică existenţa tuturor cataloagelor şi a condicilor de prezenţă; 
b) Asigură prezenţa elevilor de serviciu și instruirea acestora cu privire la atribuţiile pe care le au; 
c) Monitorizează ordinea, disciplina şi securitatea elevilor din incinta şcolii; 
d) Răspund, împreună cu elevii de serviciu, de semnalizarea sonoră a începutului și sfârşitului orelor de curs, conform programului şcolii şi după 
ceasul şcolii; 
e) Asigură respectarea programului de desfăşurare a orelor de curs şi a pauzelor; 
f) Supraveghează comportamentul şi conduita elevilor în pauze, intervenind cu fermitate dacă este necesar; 
g) Solicită intervenţia altor cadre didactice, a diriginţilor, a personalului administrativ sau a directorilor pentru soluţionarea problemelor apărute; 
h) Consemnează în registrul de procese-verbale toate deficienţele constatate sau evenimentele cu care s-au confruntat; 
i) Verifică la sfârşitul programului, împreună cu secretarul unităţii, existenţa tuturor cataloagelor şi asigură securitatea acestora. 
 Art.34. 
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a) În timpul anului şcolar, serviciul pe şcoală este asigurat zilnic între orele 7,30-15,30 de unul dintre directorii şcolii sau de către un membru al 
Consiliului de Administraţie, conform programării; 
b) Directorul de serviciu asigură şi derularea programului de audienţe din ziua respectivă; 
 Art.35. Mijloacele băneşti puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe 
bază de documente şi la termene legale. 
 Art.36.(1) Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi băneşti sau a resurselor umane aparţinând unităţii, în scopuri 
personale. 
(2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către administratorul unităţii, pe bază de proces-verbal de predare-primire, 
listă de inventar (în sălile de clasă, sala de sport, laboratoare etc.). 
(3) Schimbarea destinaţiei bunurilor, transferul acestora în cadrul unităţii de învăţământ şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor 
legale. 
 Art.37. Toate cadrele didactice de predare au îndatorirea ca în timpul activităţilor pe care le desfăşoară cu elevii să supravegheze 
îndeaproape comportamentul acestora, astfel încât să preîntâmpine actele de indisciplină care conduc la deteriorarea bunurilor din dotare.  
(2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri se va identifica făptuitorul şi va fi înştiinţată conducerea unităţii. Dacă autorul este 
necunoscut, contravaloarea pagubelor se suportă în mod solidar de către întregul colectiv al clasei. 
 Art.38. Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile aferente acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de 
către persoane din afara unităţii sunt permise numai cu aprobare din partea conducerii unităţii. 
 Art.39.Accesul persoanelor străine în unitate se face pe baza Procedurii de acces. 
 Art.40. Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc instituţia se va face numai de către persoanele abilitate de către 
conducere şi cu aprobarea acesteia. 
 
 
CAPITOLUL III. CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 Art.41. Conducerea executivă a unităţii şcolare se exercită de către director și director-adjunct. În activitatea de conducere, aceștia se 
bazează pe hotărârile Consiliului de Administraţie, precum şi pe reglementările legale în vigoare. 
 Art.42. Consiliul Profesoral al unităţii şcolare 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 participă la şedinţe numai atunci când pe ordinea de 
zi sunt prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia. 
 Art.43.(1) Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se poate întruni ori de 
câte ori directorul unităţii consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii 
Consiliului consultativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraţie. Acesta se poate întruni în şedinţa 
extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor. 
(2) Şedinţele Consiliului Profesoral se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi. 
(3) Participarea la şedinţe este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată constituind abatere disciplinară. 
 Art.44. Personalul didactic de predare din componenta Consiliului de Administraţie este ales de către Consiliul Profesoral.  
 Art.45. Consiliul de Administraţie al unităţii este format dintr-un număr de 13 persoane si are următoarea componentă: 

- director (1) 
- reprezentanţi ai cadrelor didactice (5) 
- reprezentanţii consiliului local (3) 
- reprezentaţii părinţilor (2) 
- reprezentantul primarului (1) 
- reprezentantul elevilor (1) 

Art.46. Membrii Consiliului de Administraţie se aleg la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori un loc devine liber. 
Art.47. Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie se exercită în domeniul organizatoric şi administrativ. Membrii acestuia coordonează 
activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea directorului. 
Art.48. Principalele obiective ale activităţii Consiliului de Administraţie, fără a se limita la acestea, sunt: 
a) Elaborează strategia de dezvoltare instituţională pe termen scurt; 
b) Realizează cadrul conceptual şi normativ intern care reglementează desfăşurarea activităţii în toate domeniile și compartimentele funcţionale; 
c) Organizează şi coordonează activitatea unităţii în întregul ei; 
d) Stabileşte componenţa şi atribuţiile colectivelor şi comisiilor de lucru constituite la nivelul unităţii şcolare; 
e) Elaborează instrumente interne de control şi evaluare a activităţii, a performanţelor individuale şi colective, cât şi modalităţile de motivare şi 
stimulare materială şi spirituală a personalului; 
f) Asigură utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune unitatea şi decide asupra strategiilor de realizare şi 
repartizare a resurselor extrabugetare; 
g) Promovează programe de recrutare, încadrare, formare şi perfecţionare continuă a resurselor umane; 
h) Urmăreşte modul în care sunt respectate şi aplicate normele şi prevederile legale. 
 Art.49. Consiliul de Administraţie al unităţii se întruneşte conform planificării şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau 1/3 din 
numărul membrilor săi. Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor sau a jumătate plus unu din 
membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
 Art.50. La şedinţele consiliului participă cu rol de observator liderul de sindicat din unitate, menţionându-se în procesul verbal opinia 
acestuia. 
 Art.51. Secretarul Consiliului Profesoral şi cel al Consiliului de Administraţie sunt numiţi de către director. Acesta consemnează 
procesele-verbale încheiate în şedinţe. 
 Art.52. Hotărârile în cadrul Consiliului Profesoral şi în Consiliul de Administraţie se iau prin vot, cu cel puţin „jumătate plus unu” din 



4 

 

numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal. 
 Art.53. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare funcţionează în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare şi 
au atribuţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 
 Art.54. În funcţie de problematica dezbătută, directorul unităţii şcolare poate invita la şedinţele Consiliului Profesoral şi ale Consiliului 
de Administraţie reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai agenţilor economici, ai altor unităţilor şcolare, ai părinţilor şi elevilor. 
 
CAPITOLUL IV. CATEDRELE/COMISIILE METODICE; ALTE COMISII CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN UNITATE 
 
 Art.55. Catedrele/comisiile metodice constituite la nivelul Colegiul Naţional  „Ienăchiţă Văcărescu”sunt: 
 Limba şi literatura română - limba latină 
 Matematică 
 Fizică 
 Chimie-biologie 
 Limba engleză  
 Limba franceză-italiana 
 Om şi societate 
 Informatică 
 Arte şi Sport  
 Comisia metodică a profesorilor diriginţi 

 Art.56. Şedinţele de catedră se desfăşoară lunar sau ori de câte ori este necesar. 
 Art.57.(1) Atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar. 
(2) La nivelul unităţii şcolare, comisiile metodice coordonate de şeful de catedră îndeplinesc şi următoarele atribuţii: 
a) Stabilesc şi repartizează sarcinile pentru fiecare membru al catedrei; 
b) Elaborează pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu, proiectul catedrei şi programe de activităţi pe termen scurt şi 
mediu; 
c) Consiliază cadrele didactice (în special stagiarii şi cadrele nou intrate în colectiv) în procesul de elaborare a proiectelor didactice şi 
planificărilor semestriale; 
d) Elaborează instrumente de evaluare şi notare şi analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
e) Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; 
f) Propun disciplinele pentru curriculumul la decizia şcolii şi asigură programele analitice pentru acestea, cu avizul favorabil al inspectorului de 
specialitate; 
g) Stabilesc conţinutul programelor pe discipline pentru susţinerea examenelor de diferenţă; 
h) Organizează pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi 
pentru examenele de corigenţă; 
i) Organizează activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică şi ştiinţifică, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă, programe de 
parteneriat; 
j) Şeful de catedră evaluează performanţele fiecărui membru al catedrei şi propune calificativele anuale; 
k) Elaborează necesarul de material didactic şi stabilesc priorităţile imediate în achiziţionarea acestuia; 
l) Implementează standardele de calitate specifice. 
 Art.58. Şeful comisiei metodice este  ales de către membrii catedrei şi răspunde în faţa directorului  şi a inspectorului de specialitate 
de activitatea profesională a membrilor catedrei. 
Documentele catedrei sunt: 
-Tabel cu membrii  

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Statut Specialitatea Vechime 
Grad 

didactic 
(an) 

Studii 
absolv. 

Ultimul 
stagiu de 
formare 

Adresă/ 
Telefon 

Obs. 
Activităţi în 

timpul 
anului 

           

- Încadrarea: 

Profesor 
Cls. 

a V-a 
Cls. 

a IX-a 
Cls. 

a X-a 
Cls. 

a XI-a 
Cls. 

a XII-a 
Extracurric 
în normă 

Total ore 
catedră 

Extracurric. Dirigenţie 

          

- CV membri 
- Planul anual de activitate al catedrei 
- Raport de activitate semestrial şi anual 
- Repartizarea responsabilităţilor în catedră 
- Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună) 
- Lista proiectelor catedrei 
- Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.) 
- Planificările anuale, (individuale sau colective), planificarea calendaristică semestrială 
- Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul) 
- Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase 



5 

 

- Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii 
- Graficul interasistenţelor 
- Situaţii statistice (elaborate de catedra) care să sintetizeze activitatea catedrei 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. 
 Art.59. Pentru buna desfăşurare a activităţilor conexe procesului instructiv-educativ, în unitatea şcolară funcţionează şi următoarele 
comisii: 
a) Comisia pentru curriculum;  
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 
 c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 
 d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
 e) Comisia pentru controlul managerial intern;  
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;  
g) Comisia pentru programe și proiecte educative.  

Art.60. În funcţie de necesităţi, directorul unităţii poate dispune constituirea şi funcţionarea de comisii şi colective de lucru cu caracter 
temporar. 
 Art.61. Comisiile şi colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil, numit de către Consiliul de Administraţie, faţă de care 
răspunde pentru activitatea desfăşurată. Atribuţiunile şi responsabilităţile acestora sunt stabilite prin programe şi regulamente proprii. 
 Art.62. Catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru care funcţionează în cadrul unităţii şcolare sunt coordonate nemijlocit de 
către directori. 
 
CAPITOLUL V – PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
 
 Art.63.(1) Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic 
auxiliar sunt cele reglementate prin Legea învăţământului și Statutul personalului didactic.  
 (2) Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi didactic auxiliar sunt cele prevăzute în ROFUIP.  
 Art.64.(1)Profesorii Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” au următoarele obligaţii: 

a. să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului, la termenele stabilite; 
b. să participe la activităţile tuturor comisiilor din  care fac parte; 
c. să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră, la termenele stabilite; 
d. să se perfecţioneze continuu, prin studiu individual şi / sau participare la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, liceu, 
ISJ, prin susţinerea gradelor didactice şi prin cursuri de formare, conform deciziei Consiliului de Administraţie; 
e. să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisiilor metodice şi de către director; 
f. să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi cu personalul şcolii; 
g. să nu lezeze în niciun mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică; 
h. să respecte deontologia profesională;  
i. să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală; 
j. să nu lipsească nemotivat de la ore; 
k. să consemneze absenţele în catalog, la fiecare oră de curs; 
l. să consemneze notele acordate în catalog; în cazul grupelor de limbi moderne, catalogul va fi luat de profesorul care rămâne în 
sala de clasă; profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial, la 
sfârşitul fiecărei zile; 
m. să încheie situaţia şcolară a elevilor în ultima oră de curs;  
n. să facă evaluarea elevilor, ţinând cont de metodologiile de evaluare şi deontologia profesională;  
o. să discute cu părinţii evaluarea elevilor, în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar;  
p. să respecte deciziile consiliului de administraţie, ale directorului şi ale şefilor comisiilor metodice. 

(2) Se interzice personalului didactic şi didactic auxiliar: 

 scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte motive; 

 modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, fără aprobarea conducerii şcolii; 

 scoaterea  elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice altă neregulă ori pentru a rezolva diverse misiuni străine de 
activitatea planificată; 

 prezenţa în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 părăsirea clasei de către profesor sau scurtarea orelor prevăzute în orar (mai ales ultima ora din program). 
 Art.65.Profesorii nu au voie să folosească telefonul mobil în timpul orelor. 
 Art.66. Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii cu privire la calitatea procesului de predare sau la corectitudinea 
evaluării, acestea vor fi discutate în cadrul comisiei metodice, care va înainta Consiliului de Administraţie concluziile. 
 Art.67. În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive medicale, este obligat să anunţe 
secretariatul la începutul zilei. 
 
 
 
CAPITOLUL VI. PROFESORUL DIRIGINTE 
 



6 

 

 Art.68.(1) Coordonarea activităţii elevilor la nivelul claselor se realizează prin profesorul diriginte, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 
(2) Numirea dirigintelui se face de către director şi devine obligatorie din momentul învestirii. 
 Art.69.(1) Dirigintele are îndatorirea să cunoască şi să prelucreze cu elevii şi părinţii acestora, prevederile legislaţiei şcolare şi ale 
prezentului regulament. 
(2) Respectarea acestor prevederi, a normelor de morală şi conduită, cât şi a legilor ţării este obligatorie. 
 Art.70. În cadrul unităţii şcolare dirigintele are următoarele atribuţii: 
(1) Coordonează activitatea Consiliului clasei; 
(2) În funcţie de propunerile elevilor, numeşte liderul clasei împreună cu care organizează colectivul, repartizează sarcinile şi controlează 
îndeplinirea lor; 
(3) În primele 15 zile ale fiecărui an şcolar, vor fi completate, actualizate şi avizate toate carnetele de note ale elevilor. 
(4) Construieşte un climat stabil în cadrul clasei, asigură coeziunea colectivului, negociază conflictele şi înlătură cauzele acestora; 
(5) Colaborează cu directorii, profesorii clasei şi părinţii pentru realizarea finalităţilor educaţionale asumate; 
(6) Pentru asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii bunurilor şcolii, fiecare diriginte preia de la administrator, pe bază de proces-verbal sala de 
clasa repartizată; răspunde de păstrarea şi modernizarea ei; 
(8) Organizează împreună cu consilierul şcolar, activităţi de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 
(9) Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor şi de 
admitere în nivele superioare de învăţământ; 
(10) Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor acestora şi informează în scris familia elevului, săptămânal ; 
(11) Motivează absenţele elevilor pe baza documentelor justificative. Motivarea absenţelor se realizează efectiv în maximum 7 zile de la 
reîntoarcerea la cursuri. Documentele prezentate mai târziu de acest termen îşi pierd valabilitatea. 
(12) Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către diriginte. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte, responsabil 
financiar care se ocupă de gestionarea temporară a unor eventuale fonduri băneşti. 
(13) Analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare ale acestora; susţine elevii în activitatea 
şcolară, încurajează performanţa şi competiţia individuală şi colectivă; 
(14) Întocmeşte programe pentru activităţi extraşcolare şi sprijină organizarea şi desfăşurarea lor;  
(15) Propune în scris elevii cu rezultate deosebite (în ordinea performantelor obţinute și în funcţie de criteriile stabilite) pentru implicarea în 
proiecte din cadrul programelor europene; 
(16) Organizează lunar şedinţe cu părinţii, alte întâlniri și discuţii din iniţiativa sau la cererea acestora (individual, în grup sau în plen); 
(17) Propune prin referat scris, conducerii şcolii şi Consiliului Profesoral, sancţionarea disciplinară a elevilor pentru absenţe nemotivate sau alte 
abateri; 
(18) Propune comisiei pentru burse şi sprijin social (prin referat scris), acordarea de burse şi ajutoare sociale elevilor care pot beneficia de 
aceste drepturi, conform legii; 
(19) Înaintează Consiliului de Administraţie propuneri pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în activitate (partic iparea la olimpiade, 
concursuri şcolare pentru diferite discipline, prestaţii artistice, sportive, ştiinţifice etc. ); 
(20) Propune spre aprobare directorului organizarea în şcoală şi în afară ei, a unor activităţi culturale, sportive, ştiinţifice, manifestări civice etc. 
de către colectivul pe care îl coordonează; participă alături de elevi la realizarea acestora; 
(21) Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea, corectitudinea şi conformitatea înscrisurilor efectuate; 
(22) Informează în scris familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată a celor corigenţi şi repetenţi; 
(23)Felicită în scris familiile elevilor cu rezultate deosebite şi înmânează diplome, premii şi distincţii; 
(24)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 cu abateri grave sau repetate; 
(25)Calculează mediile generale semestriale şi anuale ale elevilor şi le consemnează în catalog şi în carnetul de note; 
(26) Prezintă spre validare, Consiliului Profesoral, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi disciplinare a clasei la sfârşitul semestrului /anului 
şcolar; 
(27) Completează situaţiile statistice de sfârşit de semestru şi de an şcolar, realizează ierarhizarea elevilor în funcţie de media generală şi le 
depune, la termenul stabilit pentru încheierea situaţiei şcolare, la compartimentul secretariat; 
(28) Colaborează cu părinţii, cu personalul didactic auxiliar, nedidactic, cu cabinetul medical şi de consiliere psihopedagogică pentru 
monitorizarea elevilor cu probleme; 
 
Art.71 Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi. Programarea serviciului pe liceu se stabileşte înaintea începerii 
perioadei, profesorii iau cunoştinţă prin afişarea graficului la avizier. 
               Profesorul de serviciu 
(1) Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul 
semestrului şi afişat în cancelarie. 
(2) Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se accepta doar dacă acesta are motive foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să 
anunţe responsabilul ce întocmeşte graficul profesorilor de serviciu, cu minimum 4 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul 
pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur  un înlocuitor, care sa aibă un număr de ore cel mult egal cu al sau,  
urmând ca ulterior să anunţe şi pe responsabilul acestei comisii. 
(3)Profesorii  de serviciu sunt  prezenţi  în unitatea şcolară in intervalul 7,30 -15, 30. 
(4 )Profesorul de serviciu va purta  legitimaţia care indică activitatea specifică. 
(5) Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi realizat în 2 exemplare,  unul la secretariat şi unul care se afişează în cancelarie. 
(6) Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea acestora. 
(7) Preia procesul-verbal tip de la secretariat. Acest proces-verbal va fi completat şi predat la finalul programului directorului de serviciu sau în 
lipsa acestuia secretariatului. 
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(8) Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. Dacă un cadru didactic constată lipsa unui catalog se va adresa 
profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să remedieze situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal. 
(9) Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii îndrumând şi controlând activitatea din şcoală. 
(10) Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul de serviciu. 
(11) La intrarea elevilor în şcoală profesorul de serviciu împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe şcoală verifică ţinuta elevilor dacă este 
decentă (nu se admit pantaloni scurţi, machiaj strident, ţinută provocatoare ş.a.) şi dacă au asupra lor unul din însemnele distinctive ale şcolii. 
Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către elevul de serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor 
Regulamentului intern al şcolii. 
(12) Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în 
fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 
(13) Profesorul de serviciu îi va da elevului de serviciu orarul personal din ziua respectivă, astfel încât în cazul în care apar probleme în timpul 
orelor să-l poată contacta. 
(14) Profesorul de serviciu va fi anunţat de către elevul de serviciu pe şcoală imediat ce s-a înregistrat un eveniment grav în interiorul şcolii. 
Evenimentul consemnat ulterior în procesul verbal va fi adus la cunoştinţa diriginţilor elevilor implicaţi sau persoanelor în măsură să remedieze 
situaţia respectivă. 
(15) În timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didactică profesorul de serviciu urmăreşte activitatea din şcoală, in mod deosebit 
supraveghează starea de disciplină a elevilor  în timpul pauzelor. Acesta consemnează / intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare, 
evenimente deosebite. 
(16) Profesorul de serviciu la solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală oferă informaţiile necesare persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în 
şcoală. 
(17) Profesorul de serviciu cu acordul directorului de serviciu, permite claselor la care la ultima oră nu este prezent profesorul din diverse motive 
să părăsească unitatea şcolară. 
(18) Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pază şi personalului nedidactic să-l sprijine în rezolvarea unor probleme apărute în 
intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute. 
(19 )Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada desfăşurării serviciului sau având în vedere 
procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe clasă. 
(20) Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului. 
(21) Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală cu câte 2 puncte, la propunerea CA. 
 
 
 
 
CAPITOLUL VII. ELEVII 
 
Secţiunea l – Dobândirea calităţii de elev 
 
 Art.72. Dobândirea calităţii de elev al liceului se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar (ROFUIP), anexate prezentului Regulament. 
 
Secţiunea a 2-a – Exercitarea calităţii de elev 
 
 Art.73. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin respectarea prevederilor cuprinse în ROFUIP, anexate 
prezentului Regulament. 
 Art.74. Calitatea de a fi elev al Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat, atât 
în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem: 
- respectul faţă de colegi, profesori şi personalul nedidactic al şcolii; 
- evitarea oricăror forme de violenţă şi agresiune; 
- rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau al conducerii şcolii, dacă este nevoie; 
- evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau  ale colegilor; 
- responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / şcolii; 
 Art.75.(1) Le este interzis cadrelor didactice să-i elimine pe elevi de la orele de curs.  
(2) În cazul în care elevul are un comportament necorespunzător (violenţă verbală sau fizică), profesorul va solicita sprijinul personalului de 
pază, va anunţa conducerea şcolii, care va dispune măsurile de rigoare. 
 
Secţiunea a 3-a – Drepturile elevilor 
 
 Art.76. În Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute în Constituţia României, în 
Legea Învăţământului, în Carta Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în ROFUIP si in Statutul Elevului 
 Art.77. Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor, făcând din timp opţiunile 
din oferta cuprinsă în curriculum la decizia şcolii. Opţiunile pentru cursuri din oferta CDŞ se fac în luna februarie pentru anul şcolar următor, sunt 
aprobate de conducerea şcolii şi avizate de către inspectorul de specialitate. 

Art.78. (1) Elevii au dreptul să constituie un Consiliu al Elevilor, în conformitate cu prevederile din ROFUIP, anexate prezentului 
Regulament. 
(2) Consiliul Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de Administraţie al CNSS, anexat Regulamentului de 
Ordine Interioară. 
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 Art.79. Elevii au dreptul să ia poziţie / să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în timpul 
procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa conducerii Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” prin reprezentantul anului 
de studiu respectiv şi Preşedintele Consiliului Elevilor. 
 Art.80. Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare, cu acordul prealabil al conducerii şcolii şi sub coordonarea unui cadru 
didactic. 
 Art.81. Elevii care vor reprezenta colegiul la concursuri naţionale sau internaţionale organizate sau avizate de minister pot fi scutiţi de 
frecvenţă, la cererea profesorului coordonator, cu acordul conducerii şcolii astfel:  
- două zile - pentru faza judeţeană; 
- o săptămână - pentru faza naţională. 
 Art.82. Elevii au dreptul să organizeze şi / sau să participe la excursii şi tabere şcolare. 
 Art.83.  Pentru organizarea excursiilor sau taberelor şcolare, profesorii organizatori vor respecta prevederile O.M. 3060/03.02.2014 
În cazul în care, pe parcursul excursiei / taberei, elevii pleacă din locurile fixate, fără învoirea profesorilor organizatori, sau desfăşoară alte 
activităţi interzise de aceştia, răspunderea le revine în totalitate şi vor fi sancţionaţi conform prezentului regulament . 
 Art.84. Elevii pot veni la şcoală, dacă au acordul părinţilor, cu bicicleta, motoreta, scuterul sau maşina pe care le pot lăsa la intrarea în 
incinta liceului. 
 
Secţiunea a 4-a –  Îndatoririle elevilor 
 
 Art.85. Elevii Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” sunt obligaţi: 
(1) Să respecte prevederile prezentului ROFUI  şi ROFUIP; 
(2) Să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să-şi însuşească noţiunile prevăzute de programele şcolare şi să participe la 
activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de  conducerea şcolii; 
(3) Să frecventeze cursurile pe toată perioada anului şcolar, respectând programul stabilit de conducerea şcolii; 
- Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt 
considerate motivate. 
- Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar; 
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar; 
c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu 
dirigintele clasei; numărul maxim de ore motivate prin cerere scrisă este de 20 ore pe semestru. 
- Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.  
- În cazul elevilor minori, părintele / tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului 
lor. 
- Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi 
păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 
- adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale / carnetele de sănătate ale elevilor. 
- Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor justificative atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 
(4) Să manifeste responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate; 
(5) Să informeze imediat profesorii / personalul de pază asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi activităţilor 
extraşcolare; 
(6) Să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / colegiului; 
(7) Să păstreze curăţenia, începând cu locul din clasă; 
(8) Să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a conducerii şcolii, dacă este nevoie; 
(9) Să poarte asupra lor carnetul de elev / legitimaţia de elev şi să le prezinte, la cerere,  profesorilor, personalului auxiliar sau a celui de 
pază; 
(10) Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar; 
(11) Să mearga la sala de lectura, in timpul orelor de religie, daca nu participa la acestea, conform prevederilor legale; 
(12) Să poarte, în timpul programului, uniforma,alcătuita din: 
- pantalon/fustă  de culoare neagră; 
- tricou alb inscripţionat cu emblema colegiului  și hanorac / cardigan albastru inscripţionat cu emblema colegiului  SAU  cămașă albă și sacou 
roșu cu emblema colegiului.  
(13) Să aibă o ţinută decentă, fără atitudini ostentative şi provocatoare: 
Pentru băieţi: 
 să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene şi la activităţile educative, excepţie făcând orele de educaţie fizică 
şi competiţiile sportive în care elevii sunt direct implicaţi; 
 este interzis să-şi vopsească părul, să poarte cercei şi tricouri fără mâneci (maiou); 
 tunsoarea trebuie să fie decentă. 
Pentru fete, este interzis: 
 să se vopsească şi să se fardeze strident; 
 să poarte haine transparente, excesiv de scurte, strâmte şi decoltate, pantaloni scurţi mai sus de genunchi; 
 să poarte bijuterii numeroase şi voluminoase. 
 
(13) Să efectueze serviciul pe clasă   
(1) Serviciul pe clasă 
           I. Organizarea serviciului pe clasă: 
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1. toţi elevii clasei vor fi implicaţi în serviciul pe clasă. 
2. pot face excepţie doar elevii care au diferite probleme medicale şi nu pot să se achite de anumite atribuţii. 
3. instruirea elevilor se face de către diriginte în colaborare cu clasa respectivă. 
4. fiecare diriginte va realiza, la începutul fiecărui semestru, un grafic al serviciului pe clasă pe care îl va preda, din timp, responsabilului 
cu serviciul pe şcoală şi îl va afişa în clasă. 
5. stabilirea modului de efectuare a serviciului (nr. de elevi, ordinea, perioada) este la latitudinea dirigintelui, în funcţie de specificul 
grupului. 
II. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă 
1.   se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă. 
2.   se va ocupa de curăţenie pe parcursul întregului program: 
- aerisirea clasei; 
-          curăţenia în faţa şi în spatele clasei; 
-          avertizarea elevilor la care nu este curăţenie la / în bancă; 
-          gestionarea produselor primite (pentru elevii din clasele V-VIII) – distribuirea, supravegherea consumului lor; 
-          ştergerea tablei, asigurarea necesarului de cretă; 
-          răspunde la solicitarea cadrelor didactice cu privire la materialele didactice din ziua respectivă, în caz că nu există un responsabil cu 
acest lucru. 
3.   se ocupă de legătura cu dirigintele, iar  legătura cu directorul şi cu secretariatul se va realiza prin intermediul elevului de serviciu pe şcoală. 
4.  comunică dirigintelui elevii care nu respectă regulile de menţinere a curăţeniei sau a disciplinei în ziua respectivă. 
5. avertizează elevii asupra purtării însemnelor liceului şi comunică dirigintelui elevii care nu respectă acest lucru. 
6. comunică, la cererea cadrelor didactice, elevii absenţi din ziua / ora respectivă, prin informare corectă în prealabil. 
7. răspunde de udatul florilor la sfârşitul programului, în cazul în care clasa este amenajată în acest sens şi nu există deja un responsabil cu 
acest lucru. 
8. răspunde de gestiunea clasei, comunică dirigintelui, îngrijitorului, gardianului, după caz, lipsa sau deteriorarea unor obiecte din clasă. 
9. în timpul activităţilor care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, sala de sport încuie sala şi avertizează elevii că bunurile de valoare nu se 
lasă în clasă. 
10. în cazul unor situaţii deosebite din perioada pauzelor (stare de rău, conflicte, accesul unor persoane străine) va anunţa, după caz, dirigintele, 
profesorul de serviciu, directorul de serviciu. 
  
Art.86. În Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” elevilor le este interzis: 
(1) Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc. sau să falsifice situaţii şcolare, precum: 
motivarea directă a absenţelor sau folosirea scutirilor false, trecea de note în catalog etc.; 
(2) Să deţină şi să difuzeze materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau 
care cultivă violenţa, intoleranţa şi rasismul; 
(3) Să introducă în perimetrul şcolii diferite tipuri de arme sau alte instrumente, precum spray-uri colorante, lacrimogene, paralizante sau 
materiale pirotehnice (muniţie, petarde, pocnitori, artificii) care ar pune în pericol integritatea și  sănătatea celorlalţi; 
(4) Să organizeze activităţi politice, de prozelitism religios şi să facă propagandă politică; 
(5) Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; 
(6) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa 
elevilor la cursuri; 
(7) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
(8) Să introducă persoane străine în colegiu, precum foşti colegi, cunoştinţe, prieteni etc. 
(9) Să provoace vătămarea fizică sau accidentarea altor persoane (colegi, cadre didactice, personal administrativ, personal de pază etc.); 
(10) Să jignească şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
(11) Să posede asupra lor, să vândă, să cumpere sau să consume alcool, droguri sau substanţe interzise de lege; să se prezinte la şcoală 
sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a oricăror substanţe interzise de lege; 
(12) Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin; 
(13) Să adreseze mesaje agresive şi obscene prin intermediul telefonului mobil sau al computerului; 
(14) Să deţină şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; să acceseze site-uri cu un conţinut obscen sau care 
promovează violenţa, rasismul, intoleranţa, consumul de droguri, de alcool etc.; 
(15) Să iniţieze sau să participe la jocuri de noroc; 
(16) Să fumeze în perimetrul şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, sala de clasă, cabinete, laboratoare, WC etc.); 
(17) Să distrugă bunurile colegiului sau ale colegilor, să scrie, să deseneze sau să fixeze materiale pe pereţi;  
- în cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea-voinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse;  
(18) Să părăsească incinta colegiului în timpul programului şcolar cu exceptia situatiilor speciale , aprobate de profesorul diriginte cu 
informarea conducerii scolii sau de catre directorul de serviciu ; 
(19) Să absenteze nemotivat de la cursuri, să iniţieze şi / sau să participe la acţiuni colective de absentare de la ore (chiul); 
(20) Să staţioneze pe holurile colegiului sau în curte în timpul orelor de curs sau in timpul orelor de religie,chiar daca nu participa la aceste 
ore; 
(21) Să staţioneze în holul cancelariei;  
- prezenţa elevilor în acest spaţiu se poate face în condiţii întemeiate: elevul a fost chemat de profesor, director, secretariat etc.;  
- elevii de serviciu răspund pentru ordinea în holul cancelariei; 
(22) Să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; 
(23) Să folosească aparate de înregistrare audio sau video fără  acordul explicit al profesorului; 
(24) Să intre cu automobile, biciclete, motorete, scutere în curtea liceului; 
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(25) Să introducă şi să folosească în incinta şcolii (curtea şcolii, terenul de sport, holuri, săli de clasă, laboratoare, cabinete etc.) 
skateboarduri, patine, trotinete, jocuri electronice, cărţi de joc, alte tipuri de jocuri etc; 
 
Secţiunea a 5-a – Recompensarea  elevilor 
 
 Art.87. Recompensarea elevilor se face în conformitate cu ROFUIP si Statutul Elevului. 
 Art.88. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot pr imi 
următoarele recompense: 
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori; 
e) premii, diplome, medalii; 
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate; 
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
 Art.89.  
(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a 
directorului şcolii. 
(2) Se pot acorda premii elevilor care: 
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau 
internaţional; 
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
 Art.90. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, 
prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a 
comunităţii locale etc. 
 
Secţiunea a 6-a –  Sancţiuni aplicate elevilor 
 
 Art.91. Sancţiunile aplicate elevilor sunt prevăzute în Statutul Elevului. 
 Art.92. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a 
respecta norme elementare de viaţă în comun. 
 Art.93. Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform Statutului Elevului si ROFUIP . 
Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar. 
 Art.94. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi 
în funcţie de gravitatea acestora. 
            Art. 95. Pentru absenţe nemotivate / nejustificate: 
a) la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct; 
b) la un număr de 20 de ore nejustificate la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe 
un an şcolar, dirigintele și directorul întocmesc, în scris, preavizul de exmatriculare pe care îl înmânează părintelui / tutorelui legal sau elevului, 
dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură; sancţiunea nu se aplică elevilor din sistemul de învăţământul liceal obligatoriu (clasele IX - X); 
c) la un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură 
disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, elevul este sancţionat cu exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi 
unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; sancţiunea nu se aplică elevilor din sistemul de învăţământul liceal obligatoriu (clasele IX-X); 
(1.) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline 
de studiu din cauză că au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la 
disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a 
elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care 
Consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi 
evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale 
ale Consiliului profesoral. 
 Art.96. În funcţie de gravitatea, sancţiunile pot fi stabilite de: dirigintele clasei, Consiliul Clasei, Consiliul de Administraţie, Consiliul 
Profesoral, la propunerea Comisiei de disciplină. 
 Art.97. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 
săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului / anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate 
anula.  
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.  
 Art.98. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în termen 
de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 
(3) Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă. 
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Secţiunea a 7-a – Transferul elevilor 
 Art.99. Transferul elevilor se face în condiţiile prevăzute de ROFUIP, anexate prezentului Regulament. 
(1)În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri disponibile, solicitările vor fi aprobate în funcţie de criteriile stabilite de 
Consiliul de Administraţie cu referire la: 
- media generală a anului anterior (semestrului, în cazul clasei a IX-a); 
- nota la purtare; 
- numărul absenţelor nemotivate etc. 
(2) În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri disponibile, vor avea prioritate:  
- transferurile interne la clase paralele; 
- rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare (premii şi calificări la faza naţională / internaţională) ; 

- (3) Transferul elevilor pentru clasele de gimnaziu, începând cu clasele a V-a semestrul II, se aprobă în cazul in care numărul de elevi 
la clasă  nu depăşeşte limita maximă aprobata  şi îndeplinesc una din următoarele condiţii:  

- i) a obţinut minimum o calificare la Olimpiada Naţională, faza naţională sau o calificare la un concurs internaţional din calendarul MEN; 
-  ii) a obţinut minimum 3 premii la faza judeţeană a olimpiadelelor sau la alte concursuri cu fază naţională sau internaţională 

recunoscute în Consiliul de Administraţie al Colegiului, la una sau mai multe discipline în ultimii doi ani şcolari . 
- În cazul elevilor din clasele V-VIII, după aprobarea de principiu dată de către Consiliul de Administrație, consecutiv analizării cererilor 

și a documentelor însoțitoare, cu respectarea condiției de medie anuală/semestrială minim egală cu a ultimului elev din clasa în care 
se solicită transferul, elevii în cauză se evaluează la disciplinile matematică si limba romana, conform programei școlare pentru 
anul/semestrul scolar incheiat . Urmare a acestei evaluări, se aprobă transferul elevilor în ordinea notelor obținute la această evaluare. 

 
(4) Toate procedurile cu privire la transferul elevilor vor fi comunicate, în timp util, celor interesaţi. 
 
 
CAPITOLUL VIII. CONSILIUL ELEVILOR 
 
 Art.100. Ca organism de reprezentare al elevilor, în cadrul unităţii şcolare se constituie Consiliul elevilor. Acesta este format din liderii 
elevilor de la fiecare clasă şi se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu. 
 Art.101. Consiliul elevilor coordonează şi organizează participarea elevilor la activităţile şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţii şi în 
afara ei, la asociaţii civice şi ştiinţifice, la cercuri culturale, artistice sportive şi de agrement. 
 Art.102. În colaborare cu instituţiile şi organizaţiile abilitate, cu sprijinul conducerii unităţii şcolare, Consiliul elevilor organizează acţiuni 
cu rol educativ, de prevenire a abandonului şcolar şi integrare a elevilor cu probleme, prevenirea infracţionalităţii în rândul adolescenţilor, a 
consumului de droguri, alcoolului şi tutunului. 
 Art.103 Activităţile Consiliului elevilor se desfăşoară în afara orarului zilnic, iar activităţile organizate de acesta pot fi susţinute numai 
cu aprobarea directorului, la cererea preşedintelui Comitetului de conducere. 
 Art.104. Toate activităţile organizate se supun limitărilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament; acestea sunt necesare pentru 
a proteja sănătatea și moralitatea, prestigiul instituţiei de învăţământ, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, ordinea publică şi siguranţă naţională. 
 În cazul în care conţinutul activităţilor contravine principiilor menţionate, directorul poate interzice sau suspendă desfăşurarea lor. 
 Toate manifestările, indiferent de specificul lor, se vor derula numai cu asigurarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi a bunurilor puse 
la dispoziţie. 
 Art.105.(1) Consiliul elevilor are obligaţia să contribuie la bunul mers al activităţii şcolare şi extraşcolare, să reprezinte cu cinste şi 
corectitudine interesele elevilor şi prestigiul unităţii şcolare. 
(2) În toate activităţile şi demersurile sale, Consiliul elevilor va solicita sprijinul, susţinerea şi colaborarea Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
(3) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor si propune masuri privind îmbunătăţirea activităţii didactice, activităţilor extracurriculare, 
disciplinei şi frecvenţei, relaţiilor elev-profesor, elev-elev, relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ, integrării socio-profesionale, activităţilor din 
timpul liber. 
 
CAPITOLUL IX. CONSILIUL CLASEI 
 Art.106.(1) Consiliul clasei este constituit la nivelul fiecărei clase 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. Consiliul 
clasei are următoarele obiective: 

 Armonizarea solicitărilor venite din partea părinţilor şi ale elevilor, cu cerinţele educative ale cadrelor didactice ; 

 Evaluarea progresului şcolar al fiecărui elev; 

 Stimularea şi susţinerea elevilor cu performanţe deosebite; 

 Integrarea elevilor cu ritm lent de învăţare; 

 Organizarea de activităţi suplimentare, în sprijinul actului didactic. 
(2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele.  
(3) Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru (sau ori de câte ori este necesar) şi are atribuţiile prevăzute de Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 
 
CAPITOLUL X. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
 Art.107. Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ este constituită din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai fiecărei 
clase; aceştia se aleg la şedinţa cu părinţii organizată de diriginţi la începutul anului şcolar (în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului 
şcolar). Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comitetelor de părinţi pe clasă sunt cele prevăzute de Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 
 Art.108. Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor din clasa respectivă, în Consiliul profesoral, în Consiliul 
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reprezentativ al părinţilor şi în Consiliul clasei. 
 Art.109.(1) Directorul unităţii şcolare convoacă Adunarea generală a părinţilor la începutul anului de învăţământ, pentru a-şi alege 
Consiliul reprezentativ şi Comisia de cenzori . 
(2) Aceste organisme funcţionează pe parcursul întregului an şcolar. 
 Art.110. Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale, care desemnează reprezentanţii părinţilor în 
Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, şi care numeşte părinţii cu calitate de „invitat” la şedinţele Consiliului 
Profesoral. 
 Art.111. Consiliul reprezentativ al părinţilor participă activ la viaţa şcolii şi se implică în toate activităţile acesteia, sprijinind organismele 
de conducere în realizarea misiunii și obiectivelor instituţionale. 
 Art.112. Relaţia între şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se bazează pe un parteneriat real, constructiv, cu interese comune 
în asigurarea unui climat şcolar stabil şi a resurselor materiale şi financiare necesare. 
 Art.113. Consiliul reprezentativ al părinţilor poate participa prin contribuţii directe sau prin atragerea unor resurse financiare 
extrabugetare, în condiţiile prevăzute de lege, la susţinerea unităţii şcolare. 
 Art.114.(1) Colectarea şi administrarea resurselor financiare se face exclusiv de către Consiliul reprezentativ al părinţilor. 
(2)Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a acestuia. 
 Art.115. Este strict interzisă implicarea cadrelor didactice sau a diriginţilor în gestionarea fondurilor provenite din contribuţiile mai sus 
menţionate. 
 Art.116. Consiliul reprezentativ al părinţilor asigură comunicarea între familiile elevilor şi şcoală, colaborarea permanentă şi 
armonizarea intereselor acestora. 
 Art.117.(1) Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt cele prevăzute de prezentul regulament, prin Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ori stabilite prin regulamentul propriu. 
(2) Implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţie (şcoală–părinte/reprezentantul legal al elevului – elev) se realizează prin 
încheierea Contractului educaţional. 
CAPITOLUL XI. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE 
 Art.118. Compartimentele funcţionale organizate la nivelul unităţii şcolare sunt următoarele: Secretariat, Contabilitate şi Administrativ. 
Ele sunt în subordinea directorului unităţii. 
 Art.119.(1) Organizarea activităţii, obiectivele generale şi specifice ale compartimentelor sunt stabilite de către directorul unităţii 
şcolare în conformitate cu prevederile şi normele legale care reglementează aceste domenii la începutul fiecărui an şcolar şi sunt anexe ale 
Regulamentului Intern. 
(2) Sarcinile de serviciu în cadrul compartimentelor sunt repartizate pe persoane prin fişa postului, în funcţie de nivelul postului, complexitatea 
lor şi specificul activităţii. 
 Art.120. Personalul care lucrează în cadrul compartimentelor este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai normele 
legale specifice activităţilor desfăşurate, legile statului şi prevederile prezentului regulament. 
 Art.121. Reprezentarea unităţii şcolare de către personalul din cadrul compartimentelor, în relaţiile cu elevii, cu cadrele didactice, cu 
publicul şi cu alte instituţii, organisme şi organizaţii se va face printr-o conduită morală şi ţinută vestimentară corespunzătoare, prin limbaj 
adecvat, profesionalism şi fermitate. 
 Art.122. Compartimentul Secretariat asigură interfaţa dintre instituţia de învăţământ şi beneficiarii serviciilor educaţionale: elevi, părinţi, 
reprezentanţi ai comunităţii ş.a. 
 Art.123. Compartimentul Secretariat este organizat pe două posturi: secretar-şef și secretar. 
Art.124.(1) Secretariatul asigură permanenţa în derularea activităţilor zilnice după cum urmează: 
• Programul zilnic de funcţionare: 7,45-15,45. 
• Program de lucru cu publicul: luni, miercuri, vineri, între orele 9.00-11.00; 
  (2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei. 
 Art.124.(1) Secretarul-şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de 
Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de performanţă atinse. 
(2) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului-şef, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către secretar sau de către delegatul conducerii unităţii. 
 Art.125. Secretarul-şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: 
a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte 
compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; 
b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui 
permanentă; 
c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic; 
d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special (acte de studii, documente de evidenţă şcolară, documente de evidenţă a 
personalului etc.); 
e) Completarea corespunzătoare a actelor de studii şi documentelor de evidenţă şcolară atât din punct de vedere al formei cât şi al conţinutului; 
f) Eliberarea actelor de studii şi a documentelor curente cu respectarea parametrilor de calitate, în termenul prevăzut de lege şi după programul 
stabilit de conducerea unităţii; 
g) Încadrarea personalului, acordarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale ce i se cuvin; 
h) Asigurarea securităţii documentelor, a sigiliului şcolii şi a arhivei; păstrarea tuturor actelor şi documentelor în spaţii special amenajate, cu 
încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea 
strictă a normelor P.S.I.; 
i) Organizarea şi conducerea activităţii arhivei unităţii şcolare; 
j) Organizarea fluxului de preluare/restituire a corespondenţei în cadrul unităţii şi în afara acesteia; 
k) Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 
l) Afişarea în spaţiile special amenajate, la termenele stabilite de legislaţie (sau stabilite de conducerea unităţii) şi în condiţii grafice 
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corespunzătoare a informaţiilor referitoare la admiterea în liceu, organizarea concursurilor, examenelor şi rezultatele acestora, mişcarea, 
încadrarea şi perfecţionarea personalului, acordarea de burse, recompense şi sancţiuni, repartizarea elevilor pe clase (la începutul anului şcolar) 
şi a situaţiei şcolare (la sfârşitul anului şcolar), cât şi a altor date şi informaţii de interes public; 
m) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim 
special, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.); 
 Art.126. Ştampila unităţii şcolare este păstrată de secretarul-şef; în lipsa acestuia, este predată directorului unităţii şcolare sau 
secretarului, cu înştiinţarea conducerii. 
 Art.127. Secretarul va verifica zilnic împreună cu profesorul de serviciu existenţa faptică (prin numărare) a tuturor cataloagelor şi 
condicilor de prezenţă. Acestea vor fi depozitate în fişetul special amenajat şi se va verifica siguranţa încuietorilor. Cheia rămâne în posesia 
secretarului. . 
 Art.128. Pe perioada vacanţelor şcolare, cataloagele sunt preluate şi păstrate la Compartimentul Secretariat. 
 Art.129.(1) Corespondenţa va fi prezentată zilnic directorului unităţii şcolare (după încheierea programului de relaţii cu publicul). 
(2) Documentele, cu excepţia actelor de studii şi a documentelor contabile, vor fi prezentate pentru semnătură altor persoane numai în cazul în 
care s-a indicat în mod expres acest lucru de către director. 
 Art.130. Informaţiile conţinute în documentele de evidenţă curente sau existente în arhiva unităţii sunt confidenţiale; eliberarea de 
documente sau acordarea declaraţiilor, accesul persoanelor sau reprezentanţilor altor instituţii şi organizaţii la date şi informaţii sunt permise 
numai după obţinerea avizului favorabil din partea conducerii unităţii şcolare. 
 Art.131. Secretarul-şef va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este solicitat de către director, raportul asupra activităţii 
compartimentului. 
 Art.132. Compartimentul Contabilitate asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, de 
derularea fluentă a fluxurilor financiare şi materiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 Art.133.(1) Programul zilnic de funcţionare a Compartimentului contabilitate se derulează zilnic, între orele 8 și16; 
(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei. 
 Art.134. Contabilul coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie 
referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de performanţă atinse. 
 Art.135. Conturile utilizate pentru reflectarea patrimoniului unităţii se stabilesc sub responsabilitatea ordonatorului terţiar de credite – 
directorul unităţii şcolare şi a contabilului-şef. 
 Art.136. Contabilul răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: 
a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte 
compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; 
b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui 
permanentă; 
c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic; 
d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special; 
e) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu; 
f) Respectarea legalităţii cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului; 
g) Stabilirea răspunderii disciplinare şi materiale pentru persoanele vinovate de prejudicii aduse unităţii; recuperarea pagubelor provenite din 
substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare; 
h) Organizarea din punct de vedere financiar contabil a activităţilor extrabugetare şi urmărirea rentabilităţii acestora; 
i) Angajarea unităţii în contracte cu diverşi agenţi economici şi urmărirea permanentă a respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; 
j) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnic-operative şi contabile, a balanţelor de verificare analitice şi sintetice (pe surse de 
finanţare) şi a bilanţului contabil; 
k) Respectarea normelor legale referitoare la încadrare şi salarizare şi monitorizarea drepturilor de personal pe surse de finanţare; acordarea 
drepturilor de bursă, premii şi stimulente cuvenite elevilor; 
l) Stabilirea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale a impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajaţi şi 
angajator şi întocmirea documentelor aferente; 
m) Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea plăţilor şi cheltuielilor efectuate cu numerar sau prin cont; 
n) Asigurarea securităţii documentelor, arhivarea şi păstrarea în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor 
evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.; 
o) Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; 
p) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim 
special, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.); 
 Art.137. Contabilul exercită controlul financiar preventiv pentru operaţiunile şi proiectele de operaţiuni stabilite de legislaţie şi prin 
decizia de organizare a controlului financiar preventiv propriu; întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor şi urmăreşte circulaţia acestora în 
cadrul unităţii şcolare; 
 Art.138. Raportul asupra activităţii financiar-contabile către organele de conducere este prezentat de către contabil, ori de câte ori i se 
solicită aceasta de către directorul unităţii. Analiza eficienţei activităţilor autofinanţate şi a veniturilor extrabugetare pe surse de finanţare şi de 
formare a veniturilor va fi prezentată în Consiliul de Administraţie, lunar. 
 Art.139. Personalul administrativ este în subordinea administratorului. 
 Art.140. Administratorul unităţii stabileşte echipele şi sectoarele de lucru ale personalului din subordine, cu aprobarea conducerii 
unităţii; acesta nu poate folosi personalul pentru alte scopuri decât cele care sunt în interesul unităţii. 
 Art.141. Administratorul unităţii şcolare răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii şcolare şi coordonează 
întreaga activitate a Compartimentului Administrativ. 
 Art.142. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ este repartizat pe locuri de folosinţă de către administrator, cu 
întocmirea documentelor aferente şi aprobarea directorului. 
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- administratorul răspunde de întregul inventar mobil şi imobil al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile). Administratorul 
va asigura primirea şi distribuirea “cornului şi laptelui”. 

Art. 143. Bibliotecarul 
- atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 89 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de 
Stat şi Particular; 
- biblioteca funcţionează între orele 8,00 – 16,00; 
- se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând normele elaborate de către Consiliul de Administraţie; 
- organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice; 
- pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, mape şi liste bibliografice etc.) care să înlesnească orientarea rapidă 
în colecţiile bibliotecii; 
- organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor; 
- îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, enciclopediilor, îndrumătoarelor şi în alegerea materialului necesar pentru lucrări 
scrise, activitatea în cercurile de elevi, studiul individual; 
- sprijină informarea şi documentarea cadrelor didactice; 
- organizează activitatea de recondiţionare a cărţilor; 
- ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice; 
- întocmeşte programele de activitate semestrială ale bibliotecii; 
- participă la Consiliul profesoral când este invitat; 
- răspunde, la începutul anului şcolar, de comanda de ziare şi reviste de specialitate pentru biblioteca şcolii. 

Art. 144.  Laborantul si  informaticianul au atribuţiile reglementate în cap. VII, art. 90 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 

Art. 145. Personalul sanitar, medicul şi asistenta pediatră, vor asigura permanenţa în şcoală pe durata orelor de curs, dar şi în timpul 
altor activităţi (examene, olimpiade, simulări de examene). 

Art. 146.Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de 
şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 147. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Colegiului Naţional  „Ienăchiţă Văcărescu”. 
 Art. 148. Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în schimb existenţa şi starea mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar în spaţiile pe care le deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat şefului ierarhic superior sau 
conducerii unităţii.  

Art. 149.  Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului. 
Art. 150.  Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în subordine şi de cel al şcolii (conform 

registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia personalului ce are în 
custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa. 

Art. 151. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale a obiectelor, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii se realizează în termen 
de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele 
respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat material şi administrative. 

Art. 152.  Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor, cu sancţionarea 
disciplinară a personalului ce are în custodie materialele respective şi cu anunţarea poliţiei. 

Art. 153.  Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de 
şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 154. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Colegiului Naţional  „Ienăchiţă Văcărescu”. 
 
SANCŢIUNI APLICATE PERSONALULUI ANGAJAT 
 

Art. 155. Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi Codul Muncii, mai puţin nota observatorie (referat)  care este o 
sancţiune internă. 

Art. 156. NOTA OBSERVATORIE este o sancţiune internă care se aplică pentru: 
(1) nerealizarea atribuţiilor ce revin conform documentelor de prognoză ale liceului; 
(2) nerealizarea sarcinilor ce revin conform fişei postului, contractului individual de muncă,a planurilor de muncă la nivelul comisiilor şi catedrelor 
liceului, 
(3) nerealizarea responsabilităţilor ce-i revin ca profesor consilier al clasei, 
(4) nerealizarea atribuţiilor ca profesor de serviciu sau a atribuţiilor trasate prin Note de serviciu de către directorul sau directorul adjunct (sau a 
administratorului în cazul personalului nedidactic) al liceului. 
(5) nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a prezentului 
regulament, constituie baza aplicării acestei sancţiuni. 
(6) Nerealizarea atribuţiilor/sarcinilor la termenul stabilit-fără o informare prealabilă a conducerii, concomitent precizarea termenului decalat de 
realizare – constituie motiv de sancţionare. 
(7) Nota observatorie se emite de către director şi va conţine specificat explicit motivul sancţionării 
(8) Nota observatorie se înregistrează atât în registrul de intrări –ieşiri al liceului cât şi în registrul de sancţiuni al liceului. 
(9) Nota observatorie se poate contesta în termen de 24 ore de la primirea ei iar Consiliul de administraţie analizează contestaţia şi decide 
asupra rezultatului final (prin vot secret) Decizia Consiliului de administraţie este irevocabilă. 
(10) Nota observatorie determină scăderea punctajului din fişa de evaluare anuală-cu o valoare stabilită de către Consiliul de administraţie. 
(11) Acumularea a 2 note observatorii atrage după sine automat (secretarul şef informează responsabilul comisiei respective) analiza activităţii 
salariatului în cadrul comisiei de disciplină care întocmeşte un raport pe baza căruia activitatea/comportamentul salariatului respectiv este 
discutat în cadrul Consiliului de administraţie. 
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(12) Acumularea a 3 note observatorii atrage după sine automat discutarea în vederea aplicării unei alte sancţiuni în cadrul organismelor 
abilitate (Consiliul Profesoral în cazul profesorilor, Consiliul de administraţie în cazul celorlalţi salariaţi). 
 
CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.157. Prevederile Regulamentului Intern se completează cu regulamentele celorlalte organisme de conducere şi coordonare care 
funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise de 
către conducerea unităţii. 
 Art.158. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament vor atrage după sine 
sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii materiale (dacă este cazul). 
 Art.159.(1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, să facă parte din 
asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile legii, în interesul propriu al 
unităţii şcolare, al învăţământului sau al societăţii în general. 
(2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă 
acestea nu afectează prestigiul învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită. 
 Art.160.(1) Regulamentul Intern intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul de administraţie. 
(2) Directorul-adjunct, şefii de catedră, şefii de compartimente şi diriginţii vor prelucra la nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor 
urmări permanent îndeplinirea lor.  
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