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CAPITOLUL I 
 
DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1. Regulament de Ordine Interioară conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv – 

educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar – 
contabile şi de secretariat din cadrul Liceul Teoretic „ Miron Costin” Pascani, fiind elaborat în 
conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicata şi cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 128/1997 Statutul personalului didactic, Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O. M. nr. 
4925/08.09.2005 şi Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea legii 35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ. 

Art. 2. Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie pentru tot personalul salariat al şcolii, pentru 
elevii şi părinţii / reprezentanţii legali ai acestora. 

Art. 3. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi 
părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii 
optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor 
conexe care se desfăşoară în cadrul liceului. 

Art. 4. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în cumul sau cu norma 
incompletă, persoanelor detaşate în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor 
acestora, precum şi personalului angajat pentru prestarea de servicii liceului. 

Art. 5. Regulamentul de Ordine Interioară 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     În incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar 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 pun în 
pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 7. În rezolvarea problemelor şcolii vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, comitetul de părinţi 
pe clasă, Comitetul reprezentativ al părinţilor,  Consiliul elevilor. 
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CAPITOLUL II 
 
ORGANIZAREA ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE 
 
Art. 1. În baza Ordinului Ministerului Educaţiei si Cercetării, structura anului şcolar 2010 – 2011  este 

următoarea:Anul scolar are 36 de saptamani de cursuri,insumand 177 de zile lucratoare.Anul scolar 
2010/2011 incepe pe data de 1 septembrie 2010, se incheie pe data de 31 august 2011 si se 
structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:  
Semestrul I: 

Cursuri – luni, 13 septembrie 2010-marti,21 decembrie 2010 
In perioada 1 noiembrie 2010 - 7noiembrie 2011 clasele  din invatamantul primar sunt in 

vacanta  
Vacanta: miercuri,22 decembrie 2010 – marti, 4 ianuarie 2011 
Cursuri: miercuri,5 ianuarie 2011 - vineri 28 februarie 2011 
Vacanta intersemestriala: sambata,29 ianuarie 2011- duminica 6 februarie 2011 

 
Semestrul al II-lea  

Scoala, luni,11 februarie 2011 - vineri 15 aprilie 2011 
Vacanta: sambata 16 aprilie 2011 – luni, 25  aprilie 2011 
Scoala: marti, 26 aprilie 2011 - vineri 17 iunie 2011 
Vacanţa de vară:sambata 18 iunie 2011 – duminica, 11 septembrie 2011 
Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010-2011 se sustin,de regula, pana la data de 17 
decemdrie 2010. 
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010-2011 se sustin,de regula, pana la data de 
20 mai 2011. 

 
 În cazuri de epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile pot fi suspendate la cererea 

directorului unităţii şcolare, avand aprobarea I.S.J. Iaşi. 
  
Art. 2. Conform Ordinului M.E.C.T nr. 4393/ 29.07.2004 şi a deciziei I.S.J. Iaşi nr. 223/2000, Liceul Teoretic 

“Miron Costin” Paşcani, judeţul Iaşi funcţionează cu următoarele forme de învăţămant, curs de zi, în 
două schimburi: 

 Clasele I-IV  ora 8.30-12.20; 
 Clasele V-VIII, ora  12.30-19.20 
 Clasele IX-XII ora 7.30-19.20 

- învăţămant primar – 13 clase (338 elevi = media  26 elevi/clasă); 
- învăţămant gimnazial – 11 clase (305 elevi = media 27.72 elevi/clasă); 
- învăţămant liceal – 23 clase ( 660 elevi = media 28.70 elevi/clasă). 

TOTAL :   1357- ELEVI 
Art. 3  a. Învăţământul primar, precum şi clasele XI - XII invata în programul de dimineaţă. 

b. Clasele V-X invata in program de dupa amiaza 
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c. Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 
minute după fiecare oră; 

d. În învăţământul primar, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute învăţătorii 
organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ. 

Art. 4. În cadrul liceului funcţionează biblioteca pe baza regulamentului elaborat de Ministerul  Educaţiei si  
Cercetării  
Art. 5  În cadrul liceului funcţionează Cabinetul de psihopedagogie. 
Art. 6 În cadrul liceului funcţionează Cabinetul de logopedie. 
Art. 7 Înscrierea în Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani se face pe baza unei cereri scrise, la fiecare 

început de ciclu şcolar (clasa I, a V-a, a IX-a şi a XI-a) sau la transfer.  
Art. 8 La înscrierea în învăţământul gimnazial continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcţie 

de oferta educaţională a liceului. 
Art. 9 În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de oferta 

educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învăţământ, 
de opţiunile elevilor. 

Art. 10 Prezenţa la ore este obligatorie. 
Art. 11. Programul zilnic de lucru se desfăşoară între orele 7,30 – 19.30 
Art.12. Intrarea elevilor în şcoală se realizează între orele 7,15/8.15 - 7,30/8.30, pentru programul de 

dimineaţă şi între orele 12,15 – 12.30 pentru programul de după-amiază.  
Art. 13. Primirea elevilor în şcoală se face, de regulă, pe uşa din curtea interioară, în ordinea claselor. În cazul 

condiţiilor meteorologice nefavorabile intrarea se poate face şi pe uşa laterală. 
Art. 14. Ieşirea elevilor la sfârşitul programului se face numai pe uşa laterală. 
Art. 15. În cazul în care elevii (unele clase) desfăşoară activităţi în afara orarului clasei, intrarea lor în şcoală 

se va face numai în prezenţa cadrelor didactice care au organizat activitatea. 
Art. 16. Accesul elevilor la secretariatul şcolii este permis conform programului afişat. 
Art. 16. Carnetele de elev sunt avizate de secretariatul şcolii prin învăţător / diriginte. 
Art. 17. Adeverinţele de elev se eliberează de către secretariatul şcolii prin elevii de serviciu pe şcoală. 
Art. 18. Dacă un elev este victima unei agresiuni, acesta sau colegii acestuia au datoria să înştiinţeze 

dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul şcolii.  
Art. 19. În cazul producerii unor accidente uşoare, elevii / diriginţii / profesorul de serviciu apelează la 

cabinetul medical al şcolii. În cazuri grave, se anunţă familia şi salvarea. 
Art. 20. Periodic se va realiza topul elevilor, pe diferite criterii: situaţie şcolară, prezenţă, activităţi 

extraşcolare, concursuri / olimpiade, CEX, propuneri ale Consiliului elevilor  Acest top va fi făcut 
public. 

Art. 21. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii se realizează 
în termen de maximum 48 de ore.  

Art. 22. Excursiile din timpul anului şcolar vor fi realizate numai în scop educativ, fiind acceptate numai 
excursii / vizite / tabere tematice pe baza unui proiect. 

Art. 23. Se recomandă să fie evitate excursiile / taberele / vizitele în perioada olimpiadelor/ concursurilor 
şcolare / tezelor. 
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CAPITOLUL III 
 

CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC „ MIRON COSTIN „ 
PASCANI 

 
SECŢIUNEA   I     DISPOZITII GENERALE 

 
Art.1  a) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile 

Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii 
nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

           b) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din România, se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 2  Numirea directorului si a  directorului adjunct s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 
învăţămantului şi a Statutului personalului didactic: 

-prof. Apostol Carmen– director, conform deciziei I.S.J. Iaşi nr. 187/01.09.2010; 
           -prof. Haratu Ionut – director adj., conform deciziei interne nr. 595/01.09.2010. 
 

SECTIUNEA II      DIRECTORUL 
 
Art.3. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al liceului Teoretic „ Miron Costin” 
Pascani, precum şi cu alte reglementări legale. 

            (2) Directorul este subordonat ISJ Iasi, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fisa postului şi fişa 
de evaluare ale directorului sunt elaborate ISJ Iasi. 

          (3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în 
limitele competenţelor prevăzute de lege. 

          (4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi 
responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină 
colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat 
optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

 (5) Directorul coordonează direct compartimentul financiar-contabil Personalul compartimentului 
financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor 
stabilite de acesta, prin fişa postului. 

          (6) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii 
de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

          (7) Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, 
efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii 
instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ. 
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Art.4. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul 
ROFUIP, precum şi de prezentul regulament intern.  

             (2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, stabilit de ISJ Iasi. 
             (3) Norma didactică de predare a directorului este de 4 ore rstul reprezentand degrevarea de norma. 
 (4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general 

al ISJ Iasi. 
Art.5. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 
             (2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să 

interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul 
şcolar general. 

             (3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 
sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct. 

Art.6. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 
           (1) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica 

educaţională a acesteia; 
 (2) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
           (3) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din 

alte zone; 
           (4) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională; 
           (5) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul 

profesoral şi aprobat de consiliul de administraţie; 
    (6) numeşte învăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ ai 
comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei; 

          (7) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;  
 (8) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai 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; 

 (9) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de 
învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 

            (10) 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, 
după caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ; 

            (11) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor 
metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de 
administraţie; 

            (12) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de 
muncă; 

             (13) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe 
discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 
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         (14) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

         (15) 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 administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor 
reprezentate la nivelul unităţii şcolare; 

              (16) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, 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 este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;  

              (17) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic; 

              (18) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora 
sunt precizate în regulamentul intern al liceului; 

              (19) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale; 
              (20) 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; 

              (21) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ: 

              (22) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.C.T.S 
  Art.7. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 
              (1) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform 
codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

             (2) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului 
colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii 
acestora; 

            (3) 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;          

             (4) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor 
didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate; 

            (5) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în 
vigoare; 

            (6) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, 
de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.8. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 
 (1) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe 

care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, 
privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. 

             (2) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 
şi pentru acordarea salariului de  merit şi a gradaţiilor de merit. 

Art.9. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de: 
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            (1) elaborarea proiectului de buget propriu; 
            (2) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 
            (3) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 
            (4) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
            (5) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a 

conturilor de execuţie bugetară. 
 Art.10. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
            (1) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de completarea 

carnetelor de muncă; 
            (2) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii;  
            (3) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea 

şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
            (4) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi 

sportive a unităţii de învăţământ 
            (5) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
            (6) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de 

plată a drepturilor salariale; 
            (7) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează 

conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, 
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; 

            (8) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform 
prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi; 

            (9) asigură, prin diriginţi/învăţători, distribuirea carnetelor pentru plata alocaţiei de stat pentru copii şi 
răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de 
învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

           (10) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie 
a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ; 

           (11) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în 
limita prevederilor legale în vigoare; 

           (12) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar şi de prezentul regulament, pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi. 

Art.11. Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 
şcolară 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. 
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SECTIUNEA III    DIRECTORUL ADJUNCT 
 
Art.12. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa 

postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin regulamentul de functionare şi prin prezentul 
regulament, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa 
directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, 
evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului. 

         (2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de 
învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe 
cele stabilite prin fişa postului şi prin prezentul ROI şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa 
acestuia. 

         (3) Directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare 
şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii. 
 

SECTIUNEA  IV       CONSILIUL PROFESORAL 
 
Art.13. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare cu norma de bază 

în unitatea de învăţământ,titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 
Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului 
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este 
invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 

           (2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi 
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

           (3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta 
se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din 
membrii Consiliului elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor 
sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. 

         (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) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are 
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

        (7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, 
au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul liceului răspunde de 
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 
şedinţei respective.          

      (8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se 
înregistrează in cadrul liceului pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe 
ultima foaie, directorul liceului ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi 
a registrului. 

         (9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul 
care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 
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memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet 
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul liceului. 

Art.14. Consiliul profesoral al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani are următoarele atribuţii: 
          (1) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general 

privind starea şi calitatea învăţământului din Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani; 
          (2) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a 

şcolii; 
          (3) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate 

precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ; 
          (4) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este 

cazul, componenţa acestuia;  
          (5) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din liceu; 
          (6)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi 
corigenţe; 

         (7) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de 
personalul salariat alliceului, conform legislaţiei în vigoare; 

        (8) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor 
legale în vigoare, ale prezentului ROI şi ale regulamentului de functionare 

         (9) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;  
         (10) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al liceului, 

conform reglementărilor în vigoare; 
         (11) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, 

pentru clasele I-IV; 
         (12)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; 
 (13) avizează proiectul planului de şcolarizare; 
 (14) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare, care solicită acordarea 

salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului 
de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

 (15) dezbate şi avizează regulamentul intern al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani, în şedinţă la 
care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al scolii; 

 (16) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului si Sportului, al ISJ Iasi sau 
din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea 
instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare; 

 (17) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din 
unitatea de învăţământ. 

Art.15. (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 deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin 
jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al 
Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani 
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SECTIUNEA V  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
 

Art.16. (1) Consiliul de administraţie al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani funcţionează conform 
prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale prezentului regulament. 
(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Art. 17 Consiliul de administraţie al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani a fost ales in cadrul Consiliului 
profesoral din data de  07.09.2010 si este format din: 
- prof. Apostol Carmen Elena – director- presedinte CA 
- prof. Haratu Ionut – director adjunct 
- prof. Lupuleasa Dana- consilier educativ 
- prof.Bradateanu Corneliu –– resp.comisie metodice a prof de matematica 
- prof.Oatu Mircea - resp.comisie metodice om si societate 
- Luchian Mihaela – reprezentantul parintilor 
- Harmanescu Mihai - reprezentantul parintilor 
- Cretu Alina – reprezentantul primarului 
- Alexa Bogdan – reprezentantul Consiliului Local 
- ec. Ababei Carmen – contabil sef 
- Apetrei Andrei – reprezentantul consiliului elevilor 
 
 

Atribuţiile consiliului de administraţie al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani sunt: 
Art.18. (1) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de MECTS şi 

ale deciziilor inspectorului şcolar general; 
(2) administrează, prin delegare din partea Consiliului Local Pascani, terenurile şi clădirile în care îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de 
administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale 
care sunt de drept proprietatea scolii. 
(3) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după 
dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral; 
(4) aprobă regulamentul intern al Liceul Teoretic “ Miron Costin” Pascani, după ce a fost dezbătut în 
Consiliul profesoral şi în comisia paritară; 
(5) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice Liceului 
Teoretic “Miron Costin” Pascani, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor 
anuale, primelor lunare şi salariilor de merit; 
(6) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din 
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor 
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;          
(7) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de 
salariaţi din unitatea noastra. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică, aprobarea 
se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei 
specifice; 
(8) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul scolii ; 
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(9) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor 
salariaţilor liceului, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor; 
(10) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din scoala; 
(11) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 
(12) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 
(13) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi 
cheltuieli, întocmit de director şi administratorul de patrimoniu, pe baza solicitărilor şefilor 
catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale; 
(14) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 
legislaţiei în vigoare; 
(15) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct; 
(16) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului; 
(17) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale liceului; 
(18) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor 
de normare elaborate de MECTS, pentru fiecare categorie de personal; 
(19) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare; 
(20) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi 
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare 

Art.19. (1) Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza 
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. 
(2) Personalul didactic de predare care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul 
profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care 
au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. 
(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator 
liderul sindical din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în 
procesul-verbal al şedinţei. 
(5) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, 
membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii. 
(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de 
administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 
consiliului de administraţie. 
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au 
obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de 
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 
şedinţei respective. 
(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care 
se înregistrează în secretariatul scolii pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. 
Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a 
registrului. 
(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de 
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în 
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biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul 
consiliului. 

Art.20. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar 
directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 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 
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul 
membrilor prezenţi. 
(3) În cazul în care hotărarile Consiliului de administraţie contravin legislaţiei în vigoare, directorul 
are drept de veto, informand în acest sens inspectorul şcolar general al Inspectoratului Scolar 
Judeţean Iasi. 
   
 

SECTIUNEA VI       CONSILIUL CLASEI 
 

Art.21. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, 
din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia 
celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective. 

  (2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele. 
Art.22. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective: 
 (1) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu 

solicitările elevilor şi ale părinţilor; 
 (2) evaluarea progresului şcolar al elevilor;  
 (3) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;  
 (4) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare. 
 

Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
 Art.23. (1) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
 (2) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele 

discipline; 
 (3) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
 (4) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în 

unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai 
mici de 7,00; 

 (5) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(6) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, 
la solicitarea dirigintelui / învăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei; 

 (7) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare 
prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern; 
(8) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev 
şi informează, în scris, părintele. 
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SECTIUNEA VII   INVATATORUL/ DIRIGINTELE 
 

Art.24.  (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi.  
(2) Calitatea de profesor diriginte se acorda la începutul anului scolar de catre consiliul de 
administratie si se retrage de catre acelasi organ de conducere. 

(3) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu 
această responsabilitate 

(4) Activitatea dirigintilor este coordonata de responsabilul comisiei dirigintilor, care raspunde de 
domeniul educativ – scolar si extrascolar – în fata directorului adjunct, a Consiliului profesoral, a 
Consiliului de administratie si a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fisei 
postului. 

  (5) Învăţătorul/dirigintele 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. 
  (6) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a 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 MECTS SI CU  

(7) Neîndeplinirea atributiilor atrage sanctiuni – de la penalizarea salariala la suspendarea sau 
chiar anularea calitatii de diriginte. 

Art.25. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: 
(1) coordonează activitatea consiliului clasei; 
(2) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, 
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;   
(3) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării 
influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; 
(4) 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; 
(5) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament;  
(6) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională; 
(7) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările 
naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea 
competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea 
învăţământului obligatoriu; 
(8) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia 
elevului, săptămânal; 
(9) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul scolar , precum 
şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor; 
(10) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor 
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii; 
(11) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de 
învăţământ;    
(12) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  
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(13) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris 
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri 
grave ; 
(14) 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 organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar; 
(15) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, 
se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor 
şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de 
corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare, 
(16) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
(17) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament; 
(18) recomandă directorului adjunct, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în 
cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ; 
(19) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  
acestuia; 
(20) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la 
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit 
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev 
mediile semestriale şi anuale. 
(21) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi 
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi; 
(22) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar. 

 
SECTIUNEA VIII 

COMISIILE DE LUCRU DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC „ MIRON COSTIN” PASCANI 

Art. 26 (1) În cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin” Pascani comisiile metodice se constituie la nivelul 
ariilor curriculare.  
(2) în anul şcolar 2010 – 2011 au fost constituite şi funcţionează următoarele comisii metodice cu 
responsabilii: 

- Comisia inv. Primar- resp prof. Apostol Adriana 
- Comisia limba si comunicare – prof.Oloeru Maria; 
- Comisia de limbi moderne – prof. Hritcu Mesenschi Gabriela; 
- Comisia de  matematică – prof. Bradateanu Corneliu; 
- Comisia Om si societate - prof. Oatu Mircea 
- Comisia de ştiinţe – prof. Cazacu Davidescu Ion; 
- Comisia arte si sport - prof. Luca Ioana 
- Comisia tehnologii - prof. Tarpescu Marian 
- Comisia dirigentilor  cl.V-VIII– prof. Sună Viorica; 
- Comisia dirigentilor cl.IX-XII – prof. Dascalita Elena 
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Art.27. Atribuţiile comisiilor metodice din Liceul Teoretic „ Miron Costin” Pascani sunt următoarele: 
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a scolii şi strategia acesteia, cuprinzând 
obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii; 
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale; 
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 
f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 
elevilor; 
g) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 
h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 
i) responsabilul de comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 
j) responsabilul de comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi 
propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine 
documentat; 
k) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice liceului, lecţii 
demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
l) responsabilul sau un membru desemnat de acesta efectuează  asistenţe la lecţiile personalului 
didactic de predare din cadrul comisiei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în 
scoala; 
m) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei metodice, pe 
care le prezintă în consiliul profesoral;     
n) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

Art.28. (1) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de 
activitatea profesională a membrilor acesteia.  
(2) responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a  participa la toate acţiunile iniţiate de director/ 
dirctor adjunct  şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou 
veniţi, sau la cei în activitatea cărora se  constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în 
relaţia profesor-elev.  
(3) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de 
învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar. 
(4) prezenta la activitatile comisiei metodice sunt obligatorii pentru membrii acesteia. 

Art. 29 Comisia  de perfectionare metodica si de  cercetare din Liceului Teoretic „ Miron Costin” 
Pascani are urmatoarea componenta: 
-     prof. Apostol Carmen –director  
-     prof. Apostol Adriana – formator  judetean (responsabil); 
-     prof. Crăciun Alina 
-     prof. Răţoi Geanina 

Art. 30 Indatoriri si responsabilitati ale comisiei de perfectionare metodica si de  cercetare 
(1) tine legatura cu CCD si ISJ pentru informarea cadrelor asupra cursurilor si activitatilor de 

perfectionare  
(2) propune si organizeaza cursuri de perfectionare la nivelul scolii; 
(3) realizeaza demersurile necesare pentru acreditarea cursurilor propuse la nivelul scolii; 
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(4) monitorizeaza participarea profesorilor la cursurile de perfectionare oferite de scoala, C.C.D, 
M.E.C. T.S., etc.; 

(5) propune participarea unor cadre didactice la cursuri de perfectionare, in vederea imbunatatirii 
prestatiei didactice 

(6) urmareste cursurile organizate de fundatii si ONG-uri, abilitate de MECTS 
(7) tine o evidenta a cadrelor didactice care au urmat cursuri autorizate de CCD si ISJ 
(8) urmaresc programarea, participarea cadrelor si organizarea cercurilor metodice si activitati de 

perfectionare  
(9) raporteaza periodic directorilor situatiile si centralizeaza datele intr-un dosar al comisiei 
(10) intocmesc  rapoarte semestriale si anuale despre activitatea comisiei  

Art.31 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru concursuri si 
olimpiade scolare in urmatoare componenta: 
- prof.Hritcu Gabriela  - responsabil  
- inv. Prodan Natalia 
- prof. Oloeru Maria 
- prof. Baciu Simona 

Art. 32 Indatoririle si responsabilitatile membrilor comisiei pentru concursuri si olimpiade scolare 
sunt: 
(1) urmaresc buna desfasurare si organizare a olimpiadelor faza locala/ pe scoala si a altor 

concursuri pe discipline 
(2) urmaresc datele de desfasurare a olimpiadelor si concursurilor- faza judeteana si nationala 
(3) urmaresc datele de desfasurare a concursurilor sportive 
(4) tin o evidenta a participantilor si a rezultatelor obtinute 
(5) colaboreaza cu profesorii si dirigintii pentru realizarea situatiei; 
(6) colaboreaza cu secretariatul: 

- preiau rezultatele existente la secretariat; 
- predau situatiile realizate pentru arhivare. 

(7) raporteaza periodic directorilor situatiile si centralizeaza datele intr-un dosar al comisiei 
(8) intocmesc  rapoarte semestriale si anuale despre activitatea comisiei si despre rezultatele la 

olimpiade si concursuri ale elevilor scolii noastre 
Art.33 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru evidenta manuale  

scolare in urmatoare componenta: 
- Dir. Adj. Haratu Ionut – responsabil 
- prof.Birgaoanu Dan  
- Baston Maria 
- Prof. Popa Irina 
- Prof. Ciobanu Doina 
- inv. Tarcan Mariana 

Art. 34 Indatoririle si responsabilitatile membrilor comisiei pentru evidenta manualelor sunt: 
(1) intocmeste evidenta manualelor scolare; 
(2) realizeaza comanda de manuale; 
(3) realizeaza recartarea manualelor scolare; 
(4) asigura manuale scolare tuturor elevilor din invatamintul obligatoriu; 
(5) asigura depozitarea manualelor scolare la sfirsit de an scolar; 
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(6) colaboreaza cu cadrele didactice in vederea efectuarii comenzii de manuale scolare. 
Art.35 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru  analiza situatiei 

notarii si frecventei  elevilor in urmatoarea componenta: 
 Monitorizarea frecventei elevilor 

- Prof. Ardeleanu Radu (responsabil) 
- inv. Buta Viorica 
- Prof. Asofiei Angela 
- Prof. Pascal Mihai 

Monitorizarea notarii ritmice 
- prof. Buruiană Daniela (responsabil) 
- prof. Cornea Elena 
- prof. Munteanu Dragos 
- Prof. Pirtac Ioan 

Art.36 Indatoririle si responsabilitatile membrilor comisiei pentru  analiza situatiei notarii si frecventei  
elevilor sunt: 
(1) Urmaresc permanent frecventa notarii elevilor si atentioneaza cadrele didactice asupra 

nerespectarii ritmului de notare 
(2) Urmaresc permanent situatia frecventei elevilor si solicita dirigintilor rapoarte lunare despre 

numarul absentelor elevilor nominal si pe clasa 
(3) Solicita dirigintilor documente privind masurile intreprinse pentru reducerea                                                                                                  

absenteismului  
(4) Solicita dirigintilor respectarea regulamentului cu privire la masurile la timp pentru                                                                               

informarea parintilor si sanctiunile aplicate elevilor pentru absente nemotivate                                                                                                                                 
(5) Urmaresc permanent corectitudinea completarii cataloagelor de catre diriginti si                                         

cadre didactice si atentioneaza asupra greselilor aparute si asupra omisiunilor  
(6) Urmaresc intocmirea corecta si la timp a graficului tezelor de catre secretar si                                                          

afisarea acestuia  in loc  vizibil pentru elevi si cadrele didactice 
(7) Aduc la cunostinta directorilor toate disfunctionalitatile care persista privind ritmicitatea notarii 

si completarea cataloagelor conform regulamentului in vigoare 
(8) Aduc la cunostinta directorilor lunar situatia absentelor pe clase si masurile intreprinse 
(9) verifica completarea corecta a cataloagelor si a foilor matricole;     
(10) verifica la sfarsitul semestrelor cataloagele (starea fizica, completarea lor  si corectarea 

greselilor); 
(11) verifica  mediile  semestriale, anuale, generale, precum si concordanta intre  numarul de 

absente si media la purtare; 
(12) raporteaza periodic directorilor situatiile si centralizeaza datele intr-un dosar al comisiei 
(13) intocmesc  rapoarte semestriale si anuale despre activitatea comisiei 

Art.37 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia de orientare scolara si 
profesional in urmatoare componenta: 
- prof. Suna Viorica; 
- psihopedagog  Hutanu Daniela-responsabil 
- prof. Atudorei Ionut 
- prof. Ardeleanu Radu 
- prof. Bran Cristina 
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- prof. Ghiorghiu Monica 
- prof. Dascalita Elena 

Art.38 Indatoriri si responsabilitatiale membrilor comisiei de orientare scolara si profesionala: 
(1) pun la dispozitia dirigintilor claselor a VIII-a si a XII-a materiale informative cu privire la OSP 
(2) urmaresc daca aceste materiale au fost prezentate elevilor 
(3) organizeaza impreuna cu dirigintii claselor a VIII-a si a XII-a activitati si lectii deschise pe tema 

OSP, tinand legatura si cu reprezentanti ai altor institutii care pot oferi informatii suplimentare 
elevilor 

(4) afiseaza materiale informative pe rubrica destinata OSP de pe avizierul scolii 
(5) intocmesc  rapoarte semestriale si anuale despre activitatea comisiei si centralizeaza 

documentele intr-un dosar al comisiei 
Art.39 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru activitati 

educative scolare si extrascolare  
 prof. Lupuleasa Dana (responsabil)  
o Excursii si tabere  prof.Maftei Roxana, Bogza Feldioara) 
o  Festivaluri,serbari si festivitati (prof. Birleanu Irina,, inv. Apostol Maria) 
o Zilele Scolii (inst.ApostolAdriana, prof. Haratu Ionut, prof. Lupuleasa Dana, prof. Bradateanu 

Corneliu, prof. Dascalita Elena, prof. Hritcu Gabriela) 
o Acţiuni de voluntariat si de reciclare(caritabile, de ecologizare, de reciclare, etc.) (inv. Pasat 

Carmen, prof. Marinescu Ramona, prof.Pavel Aniela, prof. Grivole Magdalena) 
o Zile aniversare, comemorative (prof.Tatiana Radu, prof. Suna Viorica, prof. Pasat Irina, prof. 

Iftimi Ancuta, inv. Alecsa Ecaterina, inv. Toma Sandina, prof Onofrei Luciana, prof. Suna 
Laura) 

o Expozitii (prof. Luca Ionela) 
o Cenacluri, cluburi, cercuri (prof. Pasat Irina, inv. Apostol Maria, prof. BrădăţeanuCorneliu, 

prof. Dăscălită Elena, prof. Birleanu Irina, prof. Banila Mihaita) 
Art. 40 Se numeste CONSILIERUL EDUCATIV prof. Lupuleasa Dana  
Art. 41 Atributiile si competentele acestuia sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin ordinul 

OMEN nr. 4800/5oct.2000, coroborat cu Ghidul metodologic al activatatii educative 2002.. si sunt: 

(1) Elaboreaza si propune consiliului de administratie al unitatii de invatamant Programul 
activitatilor extrascolare 

(2) Elaboreaza planul managerial propriu 
(3) Face propuneri pentru planificarea activitatilor tematice ale consiliului de administratie 
(4) Contribuie la alcatuirea schemei orare a scolii, prin propunerea unor discipline optionale cu 

specific educativ 
(5) Initiaza, organizeaza si desfasoara activitatii extracurriculare   
(6) elaboreaza planul anual si  monitorizeaza activitatea referitoare la cercurile stiintifice, culturale 

si sportive; 
(7) monitorizeaza activitatile extracurriculare desfasurate la  nivelul claselor; 
(8) asigura pregatirea si participarea la concursurile scolare ce vizeaza activitatea extracurriculara; 
(9) Intocmeste baza de date privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, delincventa juvenila, 

dependenta si programele de prevenire / interventie impreuna cu Comisia de disciplina. 
(10) Indruma activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere si orientare si activitatile 

extracurriculare 
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(11) Ajuta profesorii diriginti in activitatea de orientare pentru cariera. 
(12) Raporteaza periodic directorului scolii situatia activitatii comisiei si centralizeaza toate datele 

intr-un dosar   
   Art.42. In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia  pentru burse si 

alocatii: 
 -  prof. Haratu Ionut  –dir.adj - responsabil 
 -  Avarvarei Daniela –secretar; 
 -  prof. Pintilie Paul  

-  prof.Oatu Mircea 
Art.43 Indatoririle  si responsabilitati membrilor Comisiei  pentru burse si alocatii: 

a.verifica dosarele depuse pentru obtinerea burselor;  
b.stabileste elevii bursieri in functie de punctajul obtinut in urma analizarii dosarelor in plenul 

comisiei  - semestrial; 
c.reanalizeaza eventualele cereri de contestatie.  

Art. 44 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru educatie rutiera: 
 -  prof.Bostan Cerasela (responsabil) 
    -  prof. Doroftei Andrei 
 -  inv.Alecsa Ecaterina 

Art.45 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru educatie  
sanitara: 

-   prof.Maftei Roxana (responsabil) 
-   inst. Filip Voica 
-   inv. Simina Elena     
-  prof. Adam Veronica 
- prof. Bostan Cerasela 

Art. 46 Indatoririle  si responsabilitatile Comisiei pentru educatie  sanitara: 
- colaborarea cu dirigintii si intocmirea unui material informativ cu privire la temele de educatie 
sanitara ; 
- realizarea de panouri pentru educatia sanitara ; 
- organizarea de activitati in colaborare cu medici, fundatii, asistenti sociali, ONG-uri  privind 
consumul de droguri. Virusul HIV, gripa aviar[, bolile cu transmitere sexuala etc. 
- organizarea de activiutati cu caracter ecologic 
- colaborarea cu Cabinetul Scolar cu privire la campaniile de vaccinare la nivel national. 

Art.47 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se Comisia pentru serviciul scolii: 
-  prof.Craciun Alina - responsabil 
-  prof.Ghiorghiu Monica 
- prof.Bradateanu Corneliu 
- prof. Novac Liliana 
- inv. Toma Sandina 

Art.48 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru serviciul scolii: 
  Intocmesc si afiseazalistele cu profesorii de serviciu in ambele corpuri de cladire 
 Instruiesc profesorii de serviciu cu privire la indatoririle lor 
 Intocmesc listele cu elevii de serviciu in ambele corpuri de cladire 
 Instruiesc elevii de serviciu cu privire la indatoririle lor 
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 Urmaresc efectuarea corespunzatoare a serviciului pe scoala atat de catre elevi cat si de profesori 
 Iau masuri de remediere in cazul in care se constata nereguli 
 Tin legatura permanenta cu agentii de paza pentru mentinerea ordinii in scoala 
 Diriginţii claselor vor întocmi un tabel nominal cu programarea serviciului pe şcoală; acest tabel 

va fi ataşat la prima pagină a catalogului, la caietul elevului de serviciu pe şcoală şi va fi afişat în 
clasă. 

 Dirigintele are obligaţia să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care 
elevii îşi duc la îndeplinire sarcinile desemnate. 

 Raporteaza directorului situatiile aparute si intocmesc rapoarte semestriale si anuale asupra 
activitatii comisiei 

Art.49 Indatoririle PROFESORUL DE SERVICIU PE SCOALA 
 Atributiile profesorului de serviciu pe scoala: 

(1) Profesorul de serviciu coordoneaza sub aspect administrativ si organizatoric desfasurarea 
procesului instructiv – educativ in conditii de securitate, ordine si disciplina. 

(2) Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul didactic si administrativ, identificand 
natura aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinati si ia imediat masurile care se impun. 

(3)In acest sens el trebuie: 
1.Sa supravegheze elevii in timpul pauzelor la toate etajele 
2.Sa verifice existenta tuturor cataloagelor la 7.30 si la19.30 
3.Ia legatura cu elevii de serviciu pe scoala, verificand modul in care acestia isi cunosc atributiile. 
4.Dupa ce s-a sunat de intrare se ingrijeste ca elevii intarziati la ore sa intre in clasa, fara a 
produce dezordine. 
5.Sa colaboreze cu ceilalti profesori de serviciu din ziua respectiva pentru o mai buna desfasurare 
a serviciului pe scoala 
6.Sa colaboreze cu gardianul de serviciu pentru mentinerea disciplinei elevilor si pentru 
rezolvarea optima a incidentelor 
7.Sa se informeze de la gardian asupra evenimentelor neplacute ce au avut in timpul orelor de 
curs 
8.Sa aduca la cunostinta conducerii scolii toate situatiile deosebite din ziua respectiva 
9.Aduc la cunostinta Directiunii, Politiei, Salvarii (dupa caz) evenimentele deosebite care 
afecteaza securitatea institutiei si a elevilor. 
10. Folosesc, in scopuri obiective,  telefonul de la secretariatul liceului. 
11.Noteaza pe tabla schimbarea salilor de clasa, daca e cazul si elevii eliminati. 
12..Sa consemneze prin intocmirea de procese-verbale incalcarea regulamentului de catre elevi si 
sa predea aceste procese-verbale conducerii scolii in vederea luarii masurilor ce se impun 

Art. 50 ÎNDATORIRILE  ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ 
1. Echipa elevilor de serviciu pe şcoală este formată din 2 elevi pe schimb. 
2. Echipa de serviciu este instruită la începutul programului de către profesorul / învăţătorul de 

serviciu. 
3. Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să îşi părăsească postul fără acordul profesorului 

de serviciu sau al direcţiunii; în caz contrar, vor fi sancţionaţi. 
4. Elevul  de serviciu: 

a. Este persoana oficiala, reprezentând liceul,  
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b. Se prezinta în scoala la ora 07.20/13.20, când preia serviciul, si paraseste scoala la 
13.30/19.30 

c. Are o tinuta si o atitudine decenta. 
d. Semnalizeaza sonor începutul si sfârsitul orelor de curs. 
e. Ca persoana oficiala, mediaza relatia între profesori, elevi, parinti si alte persoane care vin 

în scoala. 
f. Se subordoneaza profesorului de serviciu pe scoala, cu care ia legatura la începutul 

programului si pe care-l informeaza asupra unor probleme aparute în timpul serviciului. 
g. Nu schimba calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, raspunzând de ceea ce se 

întâmpla pe tot parcursul zilei. 
h. Nu întretine, în timpul serviciului, relatii cu colegii si prietenii, nu permite aglomerarea 

elevilor în fata cancelariei. 
i. Supravegheaza, alaturi de personalul muncitor, starea disciplinara si pastrarea bunurilor. 
j. Preia si distribuie creta elevilor de serviciu pe clasa. 
k. Anunta, cu o zi înainte, daca nu poate presta serviciul pe scoala. 

 
  5. Elevul, prin întreaga sa activitate, prin comportament si atitudine, in orice imprejurare 
oficiala sau particulara trebuie sa constientizeze si sa onoreze prevederile prezentului 
regulament 

Art.51 Indatoririle elevului de serviciu în clasă 
1. Serviciul pe clasă se efectuează în grupe de câte 2 elevi / săptămână şi va fi afişat la avizierul clasei. 
2. Îndatoririle elevului de serviciu pe clasă sunt:  

a) supraveghează clasa pe timpul pauzei; 
b) aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale învăţătorului / 

dirigintelui pentru desfăşurarea programului; 
c) răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă; 
d) se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţilor şcolare (cretă, burete, s.a.); 
e) are evidenţa absenţelor pentru a le comunica învăţătorului / profesorului 
f) monitorizează păstrarea bunurilor / dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică 

profesorului de serviciu / dirigintelui / conducerii şcolii eventualele distrugeri. 
3. La sfârşitul fiecărui schimb elevii de serviciu controlează curăţenia claselor, în prezenţa profesorului de la 

ultima oră. După terminarea programului, elevii vor ieşi din clasă supravegheaţi de profesor. Elevii de 
serviciu (de dimineaţă) vor preda clasa echipei de serviciu de după-amiază / clasei itinerante. 

Art. 52 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru evidenta 
documentelor si arhiva scolii: 
- prof. Haratu Ionut – dir. Adj. - responsabil 
-  Tofan Maricica-secretar sef 
-  Avarvarei Daniela-secretar 
- Sofian Crina – secretar 
- prof. Pintilie Paul 

Art. 53 Indatoririle si atributiile Comisiei pentru evidenta documentelor si arhiva scolii: 
- indeplineste atributiile privind evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea 
documentelor prevazute in Legea Arhivelor Nationale(Legea 16/1996) 
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Art.54 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru inventarierea si 
casarea  bunurilor materiale: 
Comisia pentru inventariere: 
 prof. Oatu Mircea - responsabil 
 Baston Maria laborant- membru 
 prof. Haratu Ionut- membru 
 Baston Maria- membru 
 Timpau Brindusa – membru 

Comisia pentru casare: 
- Prof. Apostol Carmen – director – responsabil 
- Ec. Ababei Carmen – membru 
- Baston Maria – laborant – membru 
- Prof. Ancuta Manole 

Art. 55  Indatoririle si atributiile  Comisiei  pentru inventarierea si casarea bunurilor materiale: 
1. controleaza daca evidenta bunurilor meteriale este tinuta la zi 
2. instruieste personalul din subcomisiile de inventariere 
3. organizeaza inventarierea potrivit art. 11(3) din Legea 82/1991 (legea contabilitatii), art. 

19(6) din ROFUIP. 
Art. 56 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru sanatatea si 

securitatea muncii 
-   prof.Haratu Ionut - dir.adj - responsabil 
-   prof.Bargaoanu Dan 
-   prof. Atudorei Ionut 
-   inv. Nechifor Anica 
          

Art. 57 Indatoriri si responsabilitati Comisiei pentru sanatatea si securitatea muncii 
1. selecteaza, din legislatia in vigoare vizand protectia muncii, cu cele doua componente ale 

sale, securitatea in munca si sanatatea an munca, normativele generale de protectia muncii, 
aplicabile activitatii din cadrul unitatii de invatamant.; 

2. elaboreaza norme specifice si instructiuni proprii de securitate a muncii; 
3. realizeaza:  
4. instructajul introductiv de protectia muncii; 
5. instructajul de protectia muncii la locul de munca; 
6. instructajul periodic de protectia muncii. 
7. Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor 
8. Realizeaza instruirea personalului conform D.G.P.S.I. 
9. Colaboreaza cu profesorii dirigintii claselor pentru includerea in temele de dirigentie a unor 

tematici specifice. 
Art.58 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru situatii de 

urgenta: 
- prof. Haratu Ionut - responsabil 
- prof. Crăciun Alina   

       - prof. Deliman Cristian 
- prof. Birgoana Dan 

http://www.lmcpascani.ro/�


LICEUL TEORETIC “MIRON COSTIN” PASCANI 
Str. Izvoarelor nr. 11;  0040-232-760100 ; licmironcostinpascani@yahoo.com    

          www.lmcpascani.ro   
  APROBAT   CA 

24 
 

- inv.  Nechifor Anica 
Art. 59  Indatoririle si atributiile Comisiei pentru situatii de urgenta: 

 selectează, din legislaţia in vigoare vizând PSI,  normativele 
generale de protecţia muncii, aplicabile activităţii din cadrul unităţii de 
învăţământ.; 
   elaborează norme specifice si instrucţiuni proprii de PSI; 
   realizează: 

 instructajul introductiv de PSI; 
 instructajul PSI la locul de munca; 
 instructajul periodic PSI. 

   întocmeşte planul de apărare împotriva incendiilor 
   Realizează instruirea personalului conform D.G.P.S.I. 
   Colaborează cu profesorii diriginţi ai claselor  pentru includerea in temele de dirigenţie a unor 

tematici specifice. 
Art. 60 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia de salarizare: 

-   prof.Apostol Carmen -director 
-   Tofan Maricica-secretar sef 
-   Ababei Carmen Carmen -cont sef 

Art. 61 Indatoririle si responsabilitatile  Comisiei de salarizare: 
- incadrarea corecta, in baza actelor normative a personalului didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic ; 
- salarizarea, in baza actelor normative ; 
- trecerea la un nou grad didactic, in baza actelor si legislatiei in vigoare ; 
- trecerea la o noua gradatie – Legea 128/1997 ; 
- elaborarea raportului anual. 

Art. 62 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia  pentru “ corn si lapte” 
 si protectia consumatorului 
-  Baston Maria – laborant – responsabil 
- Timpau Brindusa - laborant 
-  inv. Bercea Margareta 
- inv. Filip Voica 

Art.63 Indatoririlesi responsabilitatile Comisiei pentru “ corn si lapte”  si protectia consumatorului: 
- verifica documentele de primire a produselor alimentare; 
- verifica termenul de valabilitate; 
- verifica depozitarea produselor alimentare. 

Art.64 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru admiterea in 
clasa  a XI-a  
-prof.Apostol Carmen – director; 
-Tofan Maricica – secretar sef; 
-prof. Ratoi Geanina 
-prof. Ilade Felix 
-prof. Deliman Cristian 
-prof. Maftei Roxana 
-prof. Popa Adina  
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-prof. Pintilie Paul 
Art. 65 Indatoririle  si responsabilitatile Comisiei pentru admiterea in clasa  a XI-a 

1. organizeaza, in cursul anului scolar si mai ales, in a doua jumatate a semestrului al doilea, actiuni 
de informare a elevilor, referitor la: 

2. modalitatea de inscriere in ciclul superior al liceului ; 
3. prevederile cuprinse in metodologie ; 
4. calendarul admiterii in ciclul superior al liceului ; 
5. asigura creare bazei de date privitoare la absolventii clasei a X/a ; 
6. verifica documentele candidatilor si calculeaza, pentru absolventii inscrisi pentru continuare 

astudiilor, mediile de admitere in ciclul superior al liceului ; 
7. afiseaza disciplinele si programele pentru examenele de diferente, precum si criteriile specifice de 

departajare a candidatilor, precizate in metodologie ; 
8. aplica criteriile de departajare si raspunde de ierarhizarea corecta a candidatilor. Orice greseala de 

inscriere efectuata de membrii comisiei atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati ; 
9. raspunde de afisarea, la termenul fixat prin calendar, a listelor cu candidatii admisi. 

Art.66 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie  Comisia pentru proiecte si 
programe educationale si parteneriate 
 prof. Marinescu Ramona-responsabil  
 inv. Simina Elena - membru  
 prof. Dascalita Elena - membru 
 prof. Gheorghiu Monica- membru 
 înv. Toma Sandina- membru 
 prof. Aparaschivei Anca- membru 
 inv. Pasat Carmen - membru 

Art. 67 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru proiecte si programe educationale si 
parteneriate 
1. colabararea cu cadrele didactice ale scolii in vederea realizarii de materiale informative cu privire 

la realizarea  parteneriatelor liceului cu alte institutii; 
2. realizarea de materiale informative cu privire la realizarea de proiecte educationale;                          
3. colabararea cu cadrele didactice ale scolii in vederea realizarii de programe, proiecte educationale 

si parteneriate; 
4. colaborarea cu Consiliul Elevilor pentru realizarea de programe, proiecte educationale si 

parteneriate; 
5. realizarea de panouri pentru promovarea activitatilor realizate in cadrul programelor, proiectelor 

educationale si parteneriatelor. 
Art 68 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie  Comisia pentru proiecte si 

programe educationale internationale: 
 prof.  Dăscălită Elena - responsabil 
 prof. Maftei Roxana- membru 
 inv. Pasat Carmen - membru 
 prof. Marcu-Popa Adina- membru 
 prof. Marinescu Ramona- membru 
 prof. Aparaschivei Anca – membru 
 prof. Aghiorghiesei Gicuta 
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Art.69 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru proiecte si programe educationale 
internationale: 

1. colabararea cu cadrele didactice ale scolii in vederea realizarii de materiale informative cu 
privire la realizarea de proiecte si programe educationale internationale 

2. realizarea de materiale informative cu privire la realizarea de proiecte educationale;                          
3. colabararea cu cadrele didactice ale scolii in vederea realizarii proiecte si programe 

educationale internationale; 
4. colaborarea cu Consiliul Elevilor pentru realizarea de programe, proiecte educationale si 

parteneriate; 
5. realizarea de panouri pentru promovarea activitatilor realizate in cadrul programelor, 

proiectelor educationale si parteneriatelor. 
Art 70 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru scheme orare: 

  prof. Apostol Carmen –director 
 prof. Anusca Mihaela – responsabil 
 prof. Haratu Ionut 

Art. 71 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru scheme orare: 
1. elaboreaza  orarul scolii; 
2. elaboreaza programarea elevilor  pe sali de clasa;  
3. transcrie zilnic orarul in condica; 
4. centralizeaza  graficul de pregatire pentru bacalaureat si pentru testele de verificare a 

cunostintelor la clasele a VIII-a; 
5. centralizeaza graficul de meditatii si consultatii. 

Art. 72  In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie  Comisia pentru promovarea 
imaginii scolii (site, oferta educationala) 
 prof. Apostol Carmen – director - responsabil 
 prof. Cazacu  Davidescu Ion-  membru 
 prof. Anusca Mihaela- membru 
 prof. Luca Ionela – membru 
 prof. Hritcu Gabriela - membru 

Art.73 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru promovarea imaginii scolii (site, oferta 
educationala): 

1. actualizarea permanenta a site-lui liceului; 
2. elaborarea pliantelor pentru oferta educationala a liceului; 

      3.  realizarea materialelor informative pentru Salonul Ofertelor Educationale; 
      4. organizarea de activitati cu invitarea elevilor din alte unitati scolare; 
      5. colaborarea cu Consiliul Elevilor in vederea organizarii de activitati pentru promovarea 
imaginii scolii la nivelul comunitatii locale; 
     6. realizarea de panouri si afise de popularizare a performantelor elevilor si activitatilor liceului; 

Art. 74 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru revista scolii 
 prof.Pasat Irina – responsabil 
 prof. Radu Tatiana - membru 
 prof. Luca Ionela - membru 
 prof. Cazacu Davidescu Ion- membru 
 inv. Gheorghinca Zenovia- membru 
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Art.75 Indatoriri si responsabilitati 
• colaboreaza cu elevii si cadrele didactice ale liceului in vederea editarii revistei; 
• colaboreaza cu elevii si cadrele didactice ale liceului in vederea distribuirri revistei; 
• colaboreaza cu CCD iasi ; 
• organizeaza activitati de promovare a revistei liceului la nivel de scoala si comunitate; 
• asigura participarea  la oncursuri de reviste scolare; 

Art.76 In cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin„ Pascani se constituie Comisia pentru infrumusetarea 
scolii 
 prof Luca Ionela- responsabil  
 prof. Ciobanu Elene Doina - membru 
 prof. Ghiorghiu Monica- membru 
 inv. Beceru Maria- membru 
 inv. Apostol Maria 
 Inv. Pasat Carmen 

Art.77 Indatoririle si responsabilitatile Comisia pentru infrumusetarea scolii 
(1) aranjeaza vitrinele si  panourile  existente in scoala; 
(2) realizeaza materialele necesare decorarii spatiilor scolare; 
(3) organizeaza expozitii cu lucrarile elevilor; 
(4) coordoneaza activitatile dirigintilor  pentru infrumusetarea salilor de clasa; 
(5) coordoneaza decorarea tuturor spatiilor din scoala: cancelarie, birouri, coridoare. 

Art.78 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie  Comisia pentru monitorizarea 
activitatii bibliotecii  
 Prof. Suna Viorica - responsabil 
 Luchian Mihaeala – bibliotecar 
  prof. Radu Tatiana- membru 
 Inv. Toma Sandina  

Art 79 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru monitorizarea activitatii bibliotecii: 
- organizarea de activitati in cadrul bibliotecii; 
- atragerea de fonduri; 
- dezvoltarea orientata a fondului de carte prin donatii si sponsorizari; 
- imbunatatirea fondului de carte; 
- intocmirea statisticilor cu privire la numarul de cititori, nr. volume intrate in biblioteca in decursul   
anului,etc.; 
- elaborarea raportului anual; 
- postarea pe site-ul liceului a bazei de date cuprinzand fondul de carte al bibliotecii; 

Art. 80 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru simulari si testari 
si lucrari semestriale (teze) 
 Prof. Marcu Popa Adina - responsabil IX-XII 
 Prof. Cornea Elean – responsabil V- VIII 
 Înv. Gheorghinca Zenovia - membru 
 Prof. Pintilie Paul- membru 
 Prof. Ratoi Geanina- membru 
 Prof. Bran Cristina- membru 

Art. 81  Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru simulari si testari si lucrari semestriale (teze) 
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• Intocmirea statisticilor cu privire la testari initiale 
• Organizarea simularilor la nivel de scoala 
• Colaborarea cu invatatorii si profesorii in vederea realizarii materialelor informative cu privire la 

testele initiale 
• Intocmirea statisticilor cu privire la testele finale si teze 
• Colaborarea cu profesorii in vederea realizarii planificarii tezelor  
• Elaborarea raportului final cu privire la evolutia elevilor in decursul unui an scolar   

   Art. 82 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru disciplina: 
 prof. Bran Cristina - responsabil 
 prof. Oatu Mircea- membru 
 prof. Hritcu Mesenschi Gabriela - membru 
 inv. Apostol Maria- membru 

Art. 83 Indatoririle si responsabilitatile Comisiei pentru disciplina: 
 1. Comisia de disciplina va urmari disfunctionalitatile de sistem provocate de catre cei care 

constituie resursele umane ale scolii, va analiza cazurile ivite, va raporta lunar consiliului de 
administratie si va propune solutii de remediere 
2. În cadrul acestui organism vor functiona doua subcomisii, dupa cum urmeaza: 

a. pentru angajatii scolii, 
b. pentru elevi; 

3. Cele doua subcomisii îsi vor corela activitatea prin intermediul comisiei dirigintilor si a 
consiliului de conducere. 
 - colaboreaza cu cadrele didactice in vederea respectarii ROI; 
 - verifica efectuarea serviciului de catre profesori a serviciului in cadrul scolii; 
 - intocmeste lunar rapoarte cu privire la starea disciplinara a cadrelor  didactice; 
 - propune masuri de imbunatatirii activitatii disciplinare a cadrelor didactice; 
 - propune sanctiuni pentru cadrele didactice care nu au respectat ROI.           

Art. 84 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru evaluarea 
calitatii invatamantului: 
 prof.Apostol Carmen –Elena –director - presedinte 
 prof. Hritcu – Mesenschi Gabriela  - conducătorul operativ 
 prof  Hărăţu Ionut- membru 
 Prof. Aparaschivei Anca- membru 
 Prof Dăscălită Elena- membru 
 Prof. Craciun Alina- membru 
 Prof. Bradateanu Corneliu – membru 
 Prof. Cornea Elena – membru 
 Prof. Pintilie Paul – membru 
 Inv. Apostol Adriana - membru 
 Prodan Natalia -reprezentantul părinţilor 

Art. 85   Atributiile comisiei pentru evaluarea calitatii invatamantului: 
(1)Elaboreaza si coordoneaza  aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a  
calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform legislatiei in vigoare 

http://www.lmcpascani.ro/�


LICEUL TEORETIC “MIRON COSTIN” PASCANI 
Str. Izvoarelor nr. 11;  0040-232-760100 ; licmironcostinpascani@yahoo.com    

          www.lmcpascani.ro   
  APROBAT   CA 

29 
 

(2)elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara 
respectiva,pe baza caruia directorul elaboreaza   raportul general privind starea si calitatea 
invatamantului din unitatea scolara,raport care va fi adus la cunostinta tuturor beneficiarilor,prin 
afisare si publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern 
(3)elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei 
(4)coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii,cu alte agentii si organisme 
abilitate sau institutii similare din tara si din strainatate,potrivit legii.   

Art. 86 In cadrul Liceului Teoretic „ Miron Costin „ Pascani se constituie Comisia pentru siguranta elevilor 
si a personalului scolii: 

 Prof. Haratu Ionut – director adjunct – responsabil 
 Prof. Lupuleasa Dana – membru 
 Prof. Oatu Mircea – membru 
 Prof. Bradateanu Corneliu – membru 
 Prof. Ardeleanu Radu- membru  
 Agent Mahu Giani – membru 
 Agent Isticioaia Simina - membru  
 Craciun Dumitru – membru – reprezentantul parintilor 
 Luchian Radu – membru – reprezentantul parintilor 

Art. 87 Atributiile comisiei pentru siguranta elevilor si a personalului scolii: 
- includerea in cadrul Regulamentului intern al unitatii scolare a unor reglementari referitoare la 
accesul persoanelor straine in incinta si in interiorul unitatii scolare  
- asigurarea eficienta a pazei si securitatii unitatii scolare  
- Intalniri ale elevilor si cadrelor didactice cu reprezentanti ai Politiei, Jandarmeriei etc. 
- întocmirea unui Program de măsuri pentru asigurarea protecției școlii, a siguranței elevilor și a 
personalului didactic și nedidactic, în baza Legii nr. 35/2007 și Legii nr. 29/2010; 
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CAPITOLUL IV 
 
CONSILIUL ELEVILOR. ASOCIAŢIA ELEVILOR 
 
Art. 1. Elevii se implică în luarea deciziilor la nivelul şcolii prin Consiliul elevilor care funcţionează conform 

regulamentului propriu, anexă a prezentului regulament. 
Art. 2. Cei care doresc să candideze pentru Consiliul elevilor trebuie să aibă recomandare din partea 

profesorilor şi să participe la un interviu (juriu elevi-părinţi-profesori). 
Art. 3. Membrii Consiliului elevilor trebuie să aibă un semn distinctiv (la propunerea membrilor consiliului). 
Art. 4. Consiliul elevilor face propuneri pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie. 
Art. 5. În şcoală funcţionează Asociaţia Elevilor Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani cu statut propriu 

şi personalitate juridică. 
Art. 6. În şcoală funcţionează Asociaţia sportivă a liceului, cu statut propriu şi personalitate juridică. 

 
ELEVII 

SECŢIUNEA 1 – DREPTURI 
Art. 1. Elevii din Liceul  Teoretic „Miron Costin” Pascani se bucură de toate drepturile legale. 
Art. 2. a. Elevii au dreptul sa opteze pentru formele de invatamant pe care le vor urma; 
           b. Elevii pot alege parcursul scolar corespunzaror intereselor, pregatirii si competentelor lor; 
           c. Elevul poate solicita, în scris şi cu acordul părintelui / reprezentantului legal, transferul de la o clasă 

la alta, de la un profil la altul;  
            d. Pentru elevii minori drepturile de la lit. A, b sunt reprezentate de catre parinti sau tutorii legali. 
Art. 3. a. Elevii din invatamant de stat beneficiaza de invatamant gratuit. 
           a. Elevii pot beneficia de burse de merit sau sociale. 
            b. Elevii pot beneficia, la cerere, de un sprijin material / financiar din partea şi cu acordul Comitetului 

reprezentativ al părinţilor. 
Art. 4. Elevii pot folosi, în mod organizat, baza materială şi baza sportivă pentru pregătire suplimentară şi 

acţiuni în timpul liber, sub supravegherea  cadrului didactic coordonator al activitatii; 
Art. 5. În timpul şcolarizării elevii beneficiază, gratuit, de asistenţă psihopedagogică, prin cabinetul de 

consiliere şi de asistenţă medicală, prin cabinetele scolare; 
Art. 6. Elevii au dreptul să propună şi să opteze CDŞ – opţional, ţinând cont de resursele şcolii. 
Art. 7. Elevii au dreptul să-şi depună candidatura şi să fie aleşi în Consiliul elevilor, în Consiliul de 

administraţie al liceului. 
Art. 8. Elevii au dreptul să se înscrie, să activeze şi să facă parte din structurile organizatorice ale liceului; 
Art. 9. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi extracurriculare organizate de şcoală, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 
Art. 10. Elevii au dreptul să facă parte din colectivele redacţionale ale revistelor şcolii, staţiei radio; 

programul şi conţinutul acestor activităţi va fi avizat de coordonatorul activităţilor educative / 
directorul adjunct al şcolii şi trebuie să respecte Regulamentului de Ordine Interioară. 

Art. 11. Elevii au dreptul să participe / să se implice în proiectele şi programele şcolare educative locale, 
naţionale şi internaţionale cu recomandarea dirigintelui şi coordonatorului de program. 
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Art.12   Elevii beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, 
precum si pentru transportul intern, auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic. 

Art.13    Elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare. 
Art.14 Elevii din invatamantul preuniversitar beneficiaza, in respectul principiilor pluralismului, de 

libertatea de informare si exprimare. Exercitarea acestor libertati nu poate aduce atingere procesului 
de invatamant. 

Art.15  a.Dreptul de reuniune se exercita in afara activitatilor scolare, numai cu aprobarea directorului 
adjunct al scolii scolii. Aprobarea actiunii va fi conditionata de acordarea de garantii privind 
asigurarea persoanelor si bunurilor de catre organizatori. 

 b. In cazul in care continutul acestor activitati contravin legilor in vigoare directorul adjunct poate 
suspenda sau interzice aceste activitati. 

Art.16  In unitatile scolare este garantata libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste scolare proprii. 
Acestea nu trebuie sa contina elementeobscene, vulgare sau contrare legislatiei in vigoare. 

Art. 17  Elevul  are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cauta, de a primi 
si de a difuza informatii si idei de orice natura, indiferent de frontiere, sub forma orala, scrisa, 
tiparita sau artistica ori prin orice alte mijloace, la alegerea elevului, care nu contravin prezentului 
ROI 

Art.18 a. Conducerea şcolii va lua toate masurile legislative, administrative, sociale si educative 
corespunzatoare, in vederea protejarii elevilor impotriva oricaror forme de violenta, vatamare sau 
abuz, fizic sau mental,  de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual. 
b. Conducerea şcolii se obligă să asigure eleviilor conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le 
favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii. 
c. Conducerea şcolii se obligă  să urmărească ca orice elev  sa fie tratat cu omenie si cu respectul 
cuvenit demnitatii umane si de o maniera care sa tina seama de nevoile persoanelor de varsta sa. 
d. Conducerea şcolii  recunoşte dreptul  oricarui elev banuit  ca a comis o incalcare a 
Regulamentului de Ordine Internă  dreptul la un tratament conform cu simtul demnitatii si al valorii 
personale, care sa intareasca respectul sau pentru drepturile omului si libertatile fundamentale ale 
altora si care sa tina seama de varsta sa, precum si de necesitatea de a facilita reintegrarea sa in 
societate si asumarea de catre acesta a unui rol constructiv in societate. 

Art. 19  Elevii cu aptitudini si performante scolare exceptionale, pot promova 2 ani intr-un an scolar. 
 

SECŢIUNEA 2 – ÎNDATORIRI 
Art. 1. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine 

interioara, regulile de circulaţie şi cele privind apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii 
muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului. 

Art. 2. Relaţiile dintre elevi, în general, dintre fete şi băieţi, în special, trebuie să se bazeze pe respect 
reciproc, să se folosească un limbaj civilizat şi adecvat vârstei, să nu se recurgă la gesturi indecente.  

Art. 3. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, 
dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii. 

Art. 4. Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, respectuoasă faţă de personalul şcolii. 
Art. 5. Elevii vor aştepta în ordine şi linişte intrarea învăţătorului / profesorului la lecţii. 
Art. 6. În cazul absenţei / întârzierii unui cadru didactic elevii clasei respective au obligaţia de a nu părăsi sala 

de clasă şi de a păstra liniştea pentru a nu deranja celelalte clase. Şeful clasei /elevul de serviciu va 
informa profesorul de serviciu. 
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Art. 7. Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev şi: 
a) să îl prezinte ori de câte ori sunt ascultaţi pentru trecerea notelor de către cadrele didactice; 
b) să îl prezinte părinţilor pentru a lua la cunoştinţă şi pentru a semna; 

 c)  să îl prezinte dirigintelui / învăţătorului pentru control, conducerii şcolii când este cazul. 
Art. 8. Elevii trebuie sa poarte asupra sa ecusoanele si trebuie sa-l prezinte la intrarea in scoala.  
Art. 9. Este interzisă lansarea ameninţărilor telefonice care conduc la perturbarea activităţilor didactice. 
Art.  10  Elevii sunt obligaţi: 

(1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei. 
(2) Să participe la toate activităţile instructiv-educative organizate de şcoală şi să respecte 

programul scolii- 7.30-19.30. 
(3) sa frecventeze cursurile; 
(4) Sa se afle în sala de clasa în momentul începerii orei şi să nu părăsească sala decât după ce 

ora de curs   s-a terminat.  
(5) Elevii nu au voie sa foloseasca scara profesorilor si nu pot intra pe la intrarea profesorilor. 
(6) Sa intre si sa iasa din scoala numai pe la intrarea elevilor (curtea interioara). 
(7) Este interzisa deplasarea în afara incintei şcolii, în timpul programului (orelor)   
(8) Elevii nu au voie sa paraseasca perimetrul scolii in timpul pauzelor.  
(9) Să NU distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note, materiale 

didactice, carnete de alocaţie, etc). 
(10) Să aibă o ţinuta vestimentara decenta. Aceasta presupune: 

Pentru baieti: 
a. Tinuta capilara decenta: este interzisa purtarea parului  lung neîngrijit sau a părului  

vopsit. 
b. Elevii nu au voie sa intre la cursuri in pantaloni scurti. 
c. Este interzisă purtarea cerceilor 

          Pentru fete: 
a. Este interzisa purtarea fustelor si a bluzelor foarte scurte.  
b. Este interzisa intrarea in scoala cu cercei montati in nara, buza sau cu un numar mare de 

cercei intr-o ureche. 
c. Este interzisa intrarea in scoala cu un machiaj strident. 

(11) Sa aiba o atitudine respectuoasa fata de profesori, colegi, personalul administrativ si de 
ingrijire. 

(12)  Sa pastreze intact mobilierul din salile de clasa si laboratoare, cabinete, holuri, coridoare, 
dotarile din sala de sport, terenuri de sport si grupurile sanitare. La inceputul fiecarui an 
scolar elevii vor semna impreuna cu dirigintele (invatatorul) inventarul salii in care vor 
invata in anul scolar respectiv. La sfarsitul anului scolar elevii si dirigintele (invatatorul) 
vor preda administratorului sala cu inventarul complet. Eventualele pagube vor fi 
suportate de faptas daca acesta este cunoscut sau de toata clasa daca autorul este 
necunoscut. 

(13) Elevii nu vor solicita învoiri, sub nici un motiv, decât dirigintelui clasei, care va aprecia 
temeinicia cererii si va aproba, dupa caz, învoirea. Profesorii vor nota absentele în 
catalog, urmând ca dirigintele, în baza mandatului pe care îl detine, sa motiveze ulterior 
aceste absente. 
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(14) Sa prezinte dirigintelui sau invatatorului in termen de cel mult 7 zile de la revenirea in scoala 
scutirile medicale (sau cele de la parinti).Motivarea absentelor se face pe baza adeverintei 
medicale eliberata de medicul scolii, a unei adeverinte sau certificat eliberate de o unitate 
spitaliceasca dar vizate de medicul scolii sau a unei cereri din partea parintilor fara a 
depasi 7 zile pe semestru. 

(15) Sa pastreze curatenia in salile de clasa, laboratoare, cabinete, grupurile sanitare, sala si 
terenurile de sport. 

(16) Sa NU aducă şi să NU difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la 
independenta, suveranitatea si integritatea naţionala a tarii. 

(17) Sa NU consume bauturi alcoolice in perimetrul scolii sau sa intre in scoala in stare de 
ebrietate. 

(18) Sa NU aduca sau sa consume droguri in scoala sau in curtea acesteia. 
(19) Fiecare clasa are obligatia de a organiza un serviciu pe clasa prin care elevii desemnati vor 

supraveghea sala de clasa si celelalte spatii in care se desfasoara orele, avand obligatia de 
a asigura conditii normale de lucru. 

(20) Sa NU posede sau sa NU difuzeze material cu caracter obscen sau pornografic. 
(21) Să nu participe jocuri de noroc în şcoală şi în afara ei pe tot parcursul programului şcolar 

(jocuri de cărţi de orice fel, jocuri mecanice, etc.)  
(22) Să utilizeze în alte scopuri decât cele instructiv-educative (şi numai sub directa îndrumare a 

personalului didactic calificat) a aparatelor electrice de orice tip, cablurilor firelor, 
prizelor, aparatelor de gimnastică etc.  

(23) Este interzisa utilizarea in timpul orelor a telefoanelor mobile si a aparatelor audio (walk-
man). Scoala nu isi asuma raspunderea in cazul in care elevilor li s-au furat, in incinta 
scolii, telefoanele mobile, aparatele audio sau mingile de sport. 

(24) Este interzis accesul elevilor in cancelarie in pauza si in timpul orelor. De asemenea este 
interzisa stationarea elevilor in timpul pauzelor in fata cancelariei 

(25) Este interzis să aducă în şcoală şi să folosească aparate de radio, cd – playere, casetofoane, în 
timpul programului fără avizul profesorului 

(26) Este interzisă escaladarea gardurilor, geamurilor, acoperişului, pomilor, a altor clădiri etc. 
(27) Este interzisă elevilor rezolvarea conflictelor de unul singur (să se bată), în aceste cazuri 

elevii fiind obligaţi să informeze dirigintele, profesorul de serviciu sau direcţiunea 
(28) Este interzisă participarea pe timpul pauzelor sau în alte cazuri excepţionale la jocuri ce le-ar 

putea periclita integritatea corporală 
(29) Este interzis consumul de seminţe în perimetrul şcolii, precum şi a altor produse (dulcuri, 

sucuri, etc) vândute de persoane neautorizate 
(30) Este interzisă aruncarea pe fereastră a oricărui obiect 
(31) Este interzis elevilor să se „bată” cu zăpadă în şcoală şi să arunce cu bulgări în clădirea şcolii 
(32) Este interzis elevilor să facă baie în râul Crişul Alb în timpul programului 
(33) În cadrul scolii, se interzice aducerea unor persoane straine, care pot tulbura activitatea. 
(34) Este interzisă elevilor pătrunderea în incinta şcolii (curte) atât în timpul programului cât şi în 

afara lui cu mijloace motorizate (autoturisme, motociclete, motorete, scutere etc.) 
(35) Să nu încerce să repare diferite instalaţii şi aparate electrice 
(36) Este interzis elevilor să introducă şi să utilizeze în perimetrul şcolii obiecte periculoase 

precum: petarde, pocnitori, substanţe chimice toxice, arme albe (bricege, cuţite, etc), 
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brichete, gaze îmbuteliate (spray-uri) de orice tip, substanţe explozive sau inflamabile, 
orice tipuri de arme. 

(37) Sa respecte programarea elevilor de serviciu pe scoala si sa respecte recomandarile 
profesorului de serviciu. 

(38) Prin rotatie, elevii fiecarei clase fac de serviciu pe clasa, având urmatoarele atributii: 
a. Preiau spatiul scolar cu 10 minute înainte de începerea programului si semnaleaza 

personalului de serviciu orice deficienta. 
b. Asigura conditii optime de desfasurare a orelor (ordine si curatenie, servicii – tabla 

stearsa, creta). 
c. Comunica la fiecare ora absentii. 
d. Pleaca ultimii din clasa, predând personalului de serviciu, în buna stare, spatiul scolar. 

(39) Pe lânga celelalte îndatoriri, elevul presteaza, conform unei planificari interne, functia de 
elev de serviciu, calitate în care: 

a. Este persoana oficiala, reprezentând liceul, si poarta banderola care-i afirma aceasta 
calitate. 

b. Se prezinta în scoala la ora 0720 /13.20, când preia serviciul, si paraseste scoala la 
13.20/19.20. 

c. Are o tinuta si o atitudine decenta. 
d. Semnalizeaza sonor începutul si sfârsitul orelor de curs. 
e. Ca persoana oficiala, mediaza relatia între profesori, elevi, parinti si alte persoane care 

vin în scoala. 
f. Se subordoneaza profesorului de serviciu pe scoala, cu care ia legatura la începutul 

programului si pe care-l informeaza asupra unor probleme aparute în timpul serviciului. 
g. Nu schimba calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, raspunzând de ceea ce se 

întâmpla pe tot parcursul zilei. 
h. Nu întretine, în timpul serviciului, relatii cu colegii si prietenii, nu permite aglomerarea 

elevilor în fata cancelariei. 
i. Supravegheaza, alaturi de personalul muncitor, starea disciplinara si pastrarea 

bunurilor. 
j. Anunta, cu o zi înainte, daca nu poate presta serviciul pe scoala. 

Art. 17. În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observă o ameliorare a atitudinii elevului / 
familiei se vor lua, gradual, următoarele măsuri: 

a) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul clasei; 
b) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Comitetul de părinţi; 
c) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul elevilor; 
d) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul profesoral; 
e) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Comitetul reprezentativ al 

părinţilor; 
f) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul de administraţie; 
g) informare scrisă la locul de muncă al părintelui / reprezentantului legal; 
h) informarea scrisă a poliţistului de proximitate. 
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SECŢIUNEA 3 – RECOMPENSE 
Art. 1. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportare exemplară pot primi 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; 
Art. 2. Cu acordul Comitetului de părinţi va fi constituit un fond de premiere, din fondul şcolii, destinat 

recompensării elevilor care se remarcă în timpul anului şcolar şi respectă Regulamentul de Ordine 
Interioară al şcolii; acestei prevederi i se va anexa un regulament elaborat de către Comitetul de părinţi. 

Art. 3. Şeful de promoţie va primi: 
- diploma de onoare a şcolii; 
- trofeul „Şef de promoţie”. 

Art. 4. Elevii merituoşi pot solicita şi primi recomandări pentru burse, proiecte, programe interne şi 
internaţionale, candidaturi pentru Consiliul elevilor, Consiliul de administraţie, s.a. 

Art. 5. Rezultatele pozitive ale elevilor se popularizează prin afişarea la avizierul şcolii, pe monitor, prin 
publicare în revistele şcolii, pe site-ul şcolii. 

Art. 6. Elevii merituoşi vor fi selecţionaţi în proiectele / programele şcolare şi educaţionale locale, naţionale 
şi internaţionale (mobilităţi, elaborare de proiecte, activităţi, s.a.). 
Art.7    (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. 
   f) primii 3 elevi clasaţi / nivel de clasă; 
 

SECTIUNEA 4   DISTINCTII SPECIALE 
Se acorda elevilor care obtin premii la etape nationale ale concursurilor scolare, culturale sau 

sportive, precum si profesorilor îndrumatori, distinctii speciale ale Liceului Teoretic „Miron 
Costin” Pascani . 

Elevii cu rezultate deosebite la învatatura (media anuala 10, premii la concursuri scolare 
judetene si nationale) vor fi recompensati material (în functie de resursele financiare ale scolii) si 
moral – prin acordarea de diplome si distinctii speciale 

Elevii care obtin rezultate remarcabile la invatatura si se disting prin comportare exemplara 
pot primi urmatoarele recompense: 

1. Evidentierea de catre director in fata colegilor de scoala si a Consiliului Profesoral. 
2. Trimiterea cu prioritate in excursii sau tabere. 
3. Acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompese materiale. 
4. Premii, diplome medalii. 
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5. Premiul de onoare al scolii 
Elevul, prin intreaga sa activitate, prin comportament si atitudine, in orice imprejurare 

oficiala sau particulara trebuie sa constientizeze si sa onoreze prevederile prezentului 
regulament. 

 
SECŢIUNEA 5 – ABATERI DISCIPLINARE 

Art. 1. Sunt considerate abateri disciplinare fiind sancţionate de către Consiliul profesoral al Liceului 
Teoretic „Miron Costin” Pascani  în funcţie de gravitate: 

a) nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar de Stat şi Particular; 

b) furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii; 
c) încercarea de a sustrage colegii, de la activităţi şcolare şi extraşcolare, prin orice fel de acţiuni; 
d) introducerea în liceu a unor persoane străine şcolii; 
e) implicarea unor persoane străine de colectivul clasei în rezolvarea eventualelor neînţelegeri; 
f) agresiunile fizice, verbale şi non-verbale împotriva vreunei persoane, altercaţiile dintre elevi 

sau reglările de conturi;  
g) intrarea în incinta şcolii prin sau peste garduri, căţăratul pe ziduri, ieşirea sau intrarea pe 

ferestrele încăperilor, coborârea pe balustradă, jocul cu mingea în spaţiile de instruire sau pe 
holuri, lovirea pereţilor exteriori cu mingea sau cu alte obiecte care ar pricinui deteriorarea lor; 

h) menţinerea în stare de funcţiune şi folosirea telefonului mobil în timpul orelor; 
i) machiajul, vopsitul şi accesoriile ostentative; 

Art. 2. Sunt considerate abateri disciplinare grave conform art. 112 alin. f), g), h) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular: 

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 acestuia, droguri, băuturi 

alcoolice şi 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 etc., 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 utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;  
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ;  
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;  

     l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 
personalul unităţii de învăţământ 
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Art. 3. Deţinerea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia a ţigărilor, băuturilor alcoolice, 
participarea la jocuri de noroc, precum şi deţinerea şi difuzarea materialelor cu caracter obscen / 
pornografic se sancţionează cu scăderea notei la purtare şi, în caz de repetare, eliminare; 

Art. 4. Pentru consumul de alcool se aplică sancţiunea de eliminare de la cursuri pentru o perioadă de 5 zile, 
absenţele consemnându-se în catalog; pentru stare de ebrietate constatată la elevii din învăţământul 
obligatoriu se acordă media 4 la purtare pe semestrul în care s-a săvârşit abaterea iar elevii de liceu 
vor fi exmatriculaţi cu drept de reînscriere.  

Art. 5. Introducerea şi posesia în perimetrul unităţii de învăţământ a drogurilor, a oricărui tip de arme, 
substanţelor explozibile sau toxice, obiectelor contondente, s.a. care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea sa fizică şi psihică şi a celorlalţi se sancţionează prin exmatriculare şi deferirea organelor 
de poliţie. 

Art. 6. Abaterea de la art. 10. alin.16, secţ 2. cap. III se sancţionează prin exmatriculare şi deferirea organelor 
de poliţie. 

Art. 7. Vor fi sancţionaţi elevii care: 
a) aleargă prin sălile de clasă, holuri, trântesc uşile, le deschid sau le închid cu piciorul; 
b) degradează instalaţiile electrice, tablele, gletul, pereţii, geamurile, mobilierul (zgârieturi, desene, 

inscripţionări), aparatele şi instalaţiile din laboratoare şi săli de clasă, terenul şi sala de sport. 
Art. 8.  

a) Elevii vinovaţi de abaterile de mai sus (7. a, b) vor plăti dublu toate lucrările necesare 
reparaţiilor şi/sau vor efectua activităţi administrative în şcoală după orele de curs 

b) Dacă aceste abateri se repetă, la sancţiunea (8. a), din prezenta secţiune, se va adăuga şi scăderea 
notei la purtare. 

c) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, clasa/ clasele va răspunde material de stricăciunile 
provocate şi va fi sancţionată conform art. (8. a) şi (8. b) din prezenta secţiune. 

Art. 9. Cei care se fac vinovaţi de deteriorarea, înstrăinarea sau sustragerea bunurilor şcolii, de prejudicierea 
sub orice formă a acestora, vor acoperi contravaloarea prejudiciului produs de două ori şi vor suporta 
sancţiunea disciplinară corespunzătoare. 

Art. 10. Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor şi 
cu mutarea disciplinară sau exmatricularea. 

Art. 11. Abaterile disciplinare vor fi sancţionate gradual mergând până la mutare disciplinară sau 
exmatriculare. 

Art. 12. Elevii cu abateri disciplinare de la Regulamentul de Ordine Interioară pot presta activităţi în 
folosul şcolii şi comunităţii. Numărul de ore va fi stabilit de Comisia de Disciplină în funcţie de 
gravitatea faptelor. 

Art. 13. Rezultatele negative ale elevilor se popularizează prin afişarea la avizierul scolii, pe monitor, prin 
publicare în revistele şcolii, pe site-ul şcolii, s.a. 

Art. 14. Elevii de serviciu pe şcoală care nu respectă cerinţele art. 5, 6, secţiunea 1, cap. II pierd dreptul de a 
face serviciu pe şcoală. 

 
SECŢIUNEA 6- SANCTIUNI 

Elevii care incalca prevederile prezentului regulament vor fi sanctionati, in functie de gravitatea faptei, de 
catre directorul liceului, la propunerea dirigintelui sau a oricarui alt cadru didactic care a constatat 
abaterea. Orice abatere savarsita, indiferent de gravitatea ei va fi adusa la cunostinta parintilor 

http://www.lmcpascani.ro/�


LICEUL TEORETIC “MIRON COSTIN” PASCANI 
Str. Izvoarelor nr. 11;  0040-232-760100 ; licmironcostinpascani@yahoo.com    

          www.lmcpascani.ro   
  APROBAT   CA 

38 
 

elevului sau tutorelui. De asemenea ea va fi adusa la cunostinta tuturor elevilor prin avizierul 
elevilor sau statia de amplificare. 

Elevii care încalca  prezentul Regulamentul de Ordine Interioară vor fi supusi sanctiunilor, conform fiecarui 
caz în parte: 

ii. Observatia individuala si mustrarea in fata clasei. 
iii. Mustrarea in fata Consiliului Profesoral. 
iv. Mustrarea scrisa. 
v. Retragera temporara a bursei. 

vi. Eliminarea din scoala pe o perioada de 3-5 zile. 
vii. Mutarea, la alta clasa paralela. 

viii. Preavizul de exmatriculare. 
ix. Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul urmator. 
x. Exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate scolara. 

xi. Exmatricularea din toate unitatile de invatamant fara drept de reinscriere pentru o 
perioada de timp sau pentru totdeauna 

Exmatricularea nu se aplica elevilor din invatamintul primar si gimnazial.Toate sanctiunile vor fi insotite 
de scaderea notei la purtare. 

1. In cazul intarzierilor si absentelor se aplica urmatoarele sanctiuni: 
- la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente 

nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina se scade un punct la purtare.  
- preavizul de exmatriculare se da elevilor care absenteaza nejustificat 20 ore la diferite 

discipline sau 15% din totalul orelor la o singura disciplina 
- exmatricularea cu drept de reinscriere se aplica pentru un numar de cel putin 40 absente 

nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura 
disciplina de studiu cumulate pe an scolar. 

2. Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor scolii vor plati toate lucrarile necesare reparatiilor 
sau inlocuirii obiectelor deteriorate.in cazul in care nu se cunoaste vinovatul, raspunderea 
materiala devine colectiva. Conducerea liceului va stabili suma ce trebuie recuperata pentru 
distrugerirle savarsite. 

3. Pentru introducerea de persoane straine în incinta scolii – eliminare 3-5 zile.  
4. Pentru introducerea de persoane straine cu un comportament necivilizat si/sau savârsirea de 

catre acestea de infractiuni – exmatriculare. 
5. Altercatii sau comportament necivilizat între colegi sau fata de profesori – mustrare verbala, 

scrisa, eliminare 3-5 zile, exmatriculare. 
 

BAZA MATERIALA 
(1) Desfasurarea în bune conditii a procesului de învatamânt presupune pastrarea bunurilor existente 

si procurarea de noi fonduri 
(2) Pe lânga alocatia bugetara, întreg personalul scolii se va implica în gasirea altor resurse, 

extrabugetare (sponsorizari, donatii, activitati productive generatoare de venituri etc.), prin care 
scoala sa capete o baza materiala mai puternica. 

(3) Aprecierile anuale ale activitatii cadrelor vor include si criteriul contributiei angajatului la 
cresterea bazei materiale. 
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CAPITOLUL V 
                                       

SECTIUNEA I.   PĂRINŢII 
 
Art. 1. Părinţii sunt obligaţi să cunoască Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 
Art. 2. Părinţii au obligaţia să semneze Acordul de parteneriat în educaţie cu şcoala şi să-l respecte. 
Art. 3. Părinţii sunt obligaţi să îşi sprijine copiii în respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine 

Interioară. 
Art. 4. Părintele / reprezentantul legal este direct răspunzător de ţinuta, comportarea şi frecvenţa elevului. 
Art. 5. Părintele / reprezentantul legal răspunde de comportamentul elevului şi în afara şcolii; răspunde de 

orice acţiune a copilului iniţiată / desfăşurată în şcoală sau în afara ei, care ar putea aduce atingere 
prestigiului acesteia; 

Art. 6. Părintele / reprezentantul legal este obligat să semneze de luare la cunoştinţă a notelor obţinute şi să 
semneze carnetul de note. 

Art. 7. Părintele / reprezentantul legal este obligat să ia legătura cu dirigintele / învăţătorul, cel puţin, o dată 
pe lună. 

Art. 8. Părinţii / reprezentantul legal  remediază, în maximum 48 de ore, pagubele materiale, de orice fel, 
aduse obiectelor aflate în patrimoniul şcolii (făcute de proprii copii). 

Art. 9. La propunerea Comitetului Cetăţenesc de Părinţi, părintele / reprezentantul legal care nu se poate 
achita de sarcinile financiare stabilite poate efectua activităţi în şcoală, în funcţie de necesităţi. 

Art. 10. În cazul abaterilor repetate şi dacă nu se observă o ameliorare a atitudinii elevului şi a familiei se vor 
lua următoarele măsuri: 
a) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în faţa Consiliului clasei / Consiliului 

profesoral / Comitetului reprezentativ al părinţilor; 
b) invitarea părintelui / reprezentantului legal şi a elevului în Consiliul de administraţie; 
c) informarea scrisă la locul de muncă al părintelui / reprezentantului legal; 
d) informarea poliţistului de proximitate. 

 
 

SECTIUNEA II. COMITETUL DE PARINTI AL CLASEI 
 

Art.11. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, 
convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa. 
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 
30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 
(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;  
(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui 
semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele 
comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar. 
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(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a 
părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul 
clasei. 

Art.12. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: 
a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor 
de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora; 
b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-
profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 
c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe 
de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală. 
f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

Art.13. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul 
clasei. 
 (2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o 
sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ. 
 (3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în 
nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de 
prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este 
obligatorie. 
 (4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de 
părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. 
 (5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 
 (6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 
 (7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 
propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet. 
 (8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru 
anumiţi elevi.  
 (9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea 
colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. 

 

SECTIUNEA III. COMITETUL REPREZENTATIV AL AL PARINTILOR 
 

Art. 14.  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.  
Art.15. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în 
organismele de conducere ale şcolii.  

Art.16. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate 
juridică, conform reglementărilor în vigoare.  
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 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul 
regulament de ordine interioară. 

Art.17. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:  
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor; 
c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii; 
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la 

nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora; 
e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în 

plan local; 
f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

abandonului şcolar; 
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor 

în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 
h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 
i) susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe 

teme educaţionale; 
j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor 
care au nevoie de ocrotire; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 
l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în 

cantine. 
Art.18. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare 

extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane 
fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 
 a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 
 b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 
 c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
 d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 
precară; 
 e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 
adunarea generală a părinţilor. 
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor 
părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 

Art. 19. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei 
materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48  se 
face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor. 
 (2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. 
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 (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia 
acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ.. 
 (4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care 
poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită 
pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.. 
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CAPITOLUL VI 
 

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, 
NEDIDACTIC 
 

SECŢIUNEA 1 – CADRE DIDACTICE 
 
Prevederile cap. VII din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

de Stat şi Particular sunt obligatorii. 
Prezentul regulament particularizează / personalizează, prevederile acestui capitol, pentru Liceul Teoretic „ 

Miron Costin” Pascani 
Art. 1. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în 

procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare, aparatură 
audio-video, ş.a.) cu condiţia asigurării consumabilelor necesare. 

Art. 2. Toate cadrele didactice din liceu au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei 
materiale a şcolii şi de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este interzisă 
utilizarea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea şcolii. 

Art. 3. Personalul didactic trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale 
promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art. 4. Sălile de clasă sunt în responsabilitatea directă a profesorilor diriginţi / învăţătorilor; aceştia au 
obligaţia de a recupera (conform prezentului regulament) de la colectivele respective, contravaloarea 
daunelor produse. 

Art. 5. Organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre didactice 
/ nedidactice şi elevi ai liceului şi care necesită aprobare, se aduce la cunoştinţa conducerii şcolii cu 
cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate responsabilităţile revin 
persoanelor care au organizat acţiunea respectivă. 

Art. 6. Dacă un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program, din motive medicale, atunci 
acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii înainte de începerea programului. 

Art. 7. Învoirile cadrelor didactice, din timpul programului, nu sunt permise decât în caz de forţă majoră şi cu 
obligaţia de a aduce înlocuitor. 

Art. 8. Diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale de la elevi şi de la părinţi, într-un dosar 
special, pe durata întregului an şcolar.  

Art. 9. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publica a Liceul Teoretic „ Miron Costin” 
Pascani 

Art. 10. În termen de 10 zile de la începerea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia:  
a) de a aduce la cunoştinţa elevilor şi părinţilor / reprezentanţilor legali, reglementările 

Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 

b) de a face instructajul privind protecţia muncii în şcoală şi asigurarea sănătăţii / securităţii în 
perioada programului şcolar / activităţilor extraşcolare şi extracurriculare. 
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c) în şedinţele, organizate conform aliniatelor a), b), art. 10, secţ. 1, cap. V, se vor întocmi 
procese - verbale semnate de elevi şi părinţi. 

Art. 11. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea continuu elevii si răspund de orice evenimente 
apărute pe parcursul programului şcolar. 

Art. 12. Cadrele didactice care organizează activităţi extraşcolare / extracurriculare sau însoţesc elevii în 
aceste activităţi, au obligaţia de a-i supraveghea continuu pe elevi şi răspund de orice evenimente 
apărute pe parcursul activităţii respective. 

Art. 13. Dirigintele trebuie să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDŞ-urilor; este obligat să informeze 
părinţii asupra metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor. 

Art. 14. Pentru activităţile extraşcolare şi extracurriculare profesorii vor selecta cu prioritate elevii care nu au 
abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii; elevii vor avea acordul dirigintelui. 

Art. 15. Carnetele de elev sunt vizate la secretariatul şcolii prin învăţător / diriginte. 
Art. 16. Diriginţii / învăţătorii claselor exemplare vor primi 10 puncte la fişa de evaluare pentru calificativ si 

la fişa pentru salariu de merit, conform următoarelor criterii:  
a) procent absente < 1% absente nemotivate / elev; 
b) media clasei (primele 5 din clasamentul / ciclu); 
c) procent note -10% note între 9,50-10 şi 70% note peste 8; 
d) respectarea strictă a Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 
Punctajul va fi detaliat prin fişa specifică de evaluare şi va fi aprobat în Consiliul de administraţie. 
Art. 17. Profesorii vor primi 10 puncte la fişa de evaluare pentru calificativ şi la fişa pentru salariu de merit 

pe baza următoarelor criterii:  
a) rezultate la concursuri / olimpiade şcolare; 
b) procent absente < 1% absente nemotivate / elev; 
c) procent note - 10% note între 9,50-10 si 70% note peste 8; 
d) respectarea strictă a Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 
Punctajul va fi detaliat prin fişa specifică de evaluare şi va fi aprobat în Consiliul de administraţie. 
Art. 18. Cadrele didactice care: 

a) nu respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular; 

b) nu trec absenţele în catalog; 
c) nu trec, lunar, notele în catalog; 
d) nu solicită carnetul elevilor / nu trec notele în carnetele elevilor; 
e) nu impun elevilor ţinuta regulamentară specifică şcolii; 
f) nu respectă durata orei de curs; 
g) scot elevii nejustificat de la ore; 
h) nu asigură condiţiile igienico-sanitare de desfăşurare a orei; 
i) întârzie / lipsesc de la serviciul pe şcoală; 

vor fi sanctionate conform prezentului regulament.  
Art. 19. Dacă atitudinea se repetă vor fi invitaţi şi în faţa Consiliului de administraţie, fapt ce va atrage după 

sine diminuarea calificativului. 
Art. 20. Învăţătorii vor asigura, cu ajutorul Comitetului de părinţi al clasei, transportul igienic pentru corn si 

lapte; coşurile vor fi preluate, de la personalul cu sarcini specifice, numai în cele 5 minute prevăzute 
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de cap. II, art. 14, alin. 4 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar de Stat şi Particular.  

Art. 21. După pauza de masă (corn şi lapte) învăţătorii au obligaţia de a strânge şi a îndepărta resturile din 
clasă. 

 
 

SECŢIUNEA 2 – PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 
 
Art. 1. Compartimentul secretariat:  

a) atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 86 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular; 

b) adeverinţele de elev se eliberează de către secretariatul şcolii prin invatatori/profesor diriginta. 
c) va fi întocmit şi afişat un orar de funcţionare.   

Art. 2. Serviciul de contabilitate: atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 87 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular. 

Art. 3. 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. 

Art. 5. Laborantul, 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. 6. 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. 7. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a Liceului Teoretic „Miron Costin” 
Pascani 

 
 

SECŢIUNEA 3 – PERSONAL NEDIDACTIC 
 
Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică şi este obligatoriu pentru toţi salariaţii indiferent de 

poziţia ierarhică a acestora 
Art. 1. Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului. 
Art. 2. 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. 3. 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 de 
Ordine Interioară. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele respective sau din a cărui 
culpă a apărut deficienţa, va fi sancţionat material şi administrativ,. 

Art. 4. 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. 5. 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. 
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Art. 6. Sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a şcolii 
Regulamentul de ordine interioară oferă informaţii despre Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani, despre 

statutul de angajat, despre drepturile şi obligaţiile ce revin salariaţilor şi şcolii. 
La baza alcătuirii prezentului Regulament, se afla dispoziţiile Legii nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul muncii, 

Decretului pentru promulgarea Legii –Codul muncii nr. 68 / 24 ianuarie 2003, publicate în Monitorul 
Oficial nr.72/5 februarie 2003, Contractul Colectiv de Muncă precum si alte prevederi cuprinse în 
legislaţia actuală. 

Regulamentul de Ordine Interioară constituie parte integrantă din contractul colectiv de 
muncă, este întocmit de către conducerea instituţiei cu consultarea sindicatului şi reprezentanţilor 
salariaţilor si intră in vigoare o dată cu aprobarea sa în Consiliul de administraţie. 

Acest regulament oferă procedurile şi prescripţiile cu caracter general, după care se 
desfăşoară activitatea în cadrul Grupului Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu. 

Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat, este reglementată de fişa 
postului şi de procedurile şi prescripţiile elaborate pentru catedra, serviciul, compartimentul în care 
îşi desfăşoară activitatea fiecare salariat. 

Conducătorul locului de muncă are datoria să furnizeze salariaţilor subordonaţi informaţiile 
necesare referitoare la prevederile acestui regulament. 

Prezentul regulament nu poate contraveni legislaţiei muncii în vigoare, la data elaborării lui. 
Orice revizuire sau completare ulterioară a regulamentului, va trebui să aibă în vedere eventualele 
modificări intervenite în legislaţia muncii. 

Având în vedere caracterul dinamic al instituţiei, este posibil ca unele prevederi ale 
prezentului regulament să se modifice înainte de revizuirea lui. În acest caz, deciziile sau 
reglementările elaborate de către conducerea instituţiei devin obligatorii şi au caracter de anexă la 
prezentul regulament. 

 
IMAGINEA NOASTRĂ 

 
 Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani  şi-a creat o bună imagine datorită profesionalismului 
de care a dat dovadă în procesul didactic. Fiecare angajat al liceului are contribuţia sa la activitatea 
de învăţământ. 
 Fiecărui salariat i se solicită să acţioneze astfel încât, prin profesionalismul său, să contribuie 
la consolidarea imaginii şcoli. 
 Beneficiarii activităţii noastre sunt în primul rând elevii cărora trebuie să le câştigăm, prin 
toate mijloacele, încrederea. 

MEDIUL DE LUCRU 
 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani face eforturi permanente pentru a crea angajaţilor un 
ambient modern, confortabil şi plăcut care să favorizeze activitatea profesională. 

Mediul de lucru contribuie în mod decisiv la rezultatele activităţii profesionale şi totodată, 
dezvoltă imaginea instituţiei 

De aceea, toţi angajaţii au obligaţia permanentă de a păstra curăţenia şi ordinea la locul de 
muncă. Această regulă este valabilă şi pentru spaţiile de folosinţă comună. 

Fumatul este interzis în spaţiile Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani, conform Legii 
349/ 6 iunie 2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 435/21.06.2002. 
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STANDARDELE NOASTRE DE LUCRU 

 Calitatea actului didactic reprezintă obiectivul nostru primordial. Indiferent de sectorul în care 
acţionează, fiecare angajat are un aport important la performanţele de ansamblu ale şcolii. 
Conducerea este cea  dintâi răspunzătoare de calitatea muncii angajaţilor pe care îi coordonează şi 
controlează. 

 Fiecare angajat trebuie să îndeplinească anumite sarcini în conformitate cu standardele de 
calitate corespunzătoare fişelor posturilor. Acestea sunt stipulate prin norme specifice pentru fiecare 
tip de activitate. 

 În plus, angajaţii nu trebuie să se comporte într-un fel care să dăuneze, să aducă prejudicii sau 
să deterioreze reputaţia instituţiei în ceea ce priveşte imaginea, bunurile sau relaţiile cu partenerii şi 
colaboratorii acesteia.  

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani ŞI ALE 
SALARIAŢILOR. REGULI   GENERALE 

 
3.1. Drepturi şi obligaţii ale Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani 

 
În scopul organizării corespunzătoare a muncii si a creării condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea normală a întregii activităţi a Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani precum si 
pentru întărirea ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de activitate, liceul are, în principal, 
următoarele drepturi: 
 să stabilească organizarea şi funcţionarea Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani; 
 să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în funcţie de natura postului 

ocupat; 
 să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat în parte; 
 să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a 

sarcinilor sale de serviciu prevăzute în fişa postului; 
 să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit 

legii. 
Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani  îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
 asigurarea conduitei corecte faţă de toţi salariaţii; 
 respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; 
 garantarea, protecţiei, igienei şi securităţii muncii; 
 garantarea aplicării tuturor prevederilor legale în materia dreptului muncii şi asigurarea 

informării salariaţilor despre aceste proceduri; 
 garantarea asigurării procedurii de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor în 

conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi a legislaţiei în vigoare; 
 să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă, precizând norma de muncă, locul de muncă, atribuţiile şi 
răspunderile fiecăruia; programele individualizate de muncă; 
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 să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

 să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă şi 
din contractele individuale de muncă; 

 să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a Liceului Teoretic „Miron 
Costin” Pascani; 

 să plătească toate contribuţiile si impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

 să asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru şi al celui de odihnă, 
precum si condiţiile specifice, după caz, privind munca femeilor şi a tinerilor; 

 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; 
 să plătească salariile înaintea oricăror alte obligaţii băneşti. 

 
 

3.2. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor. Interdicţii 
 

Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, salariaţii au, în principal, următoarele drepturi: 
 dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
 dreptul la pauza de masă, repausul zilnic şi săptămânal; 
 dreptul la zilele de sărbătoare legală şi la concediu de odihnă anual; 
 dreptul la egalitate de şanse si 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 în 

muncă; 
 dreptul la protecţie în caz de concediere; 
 dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
 dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţii legale; 
 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
 respectarea strictă a programului de lucru; 
 să realizeze norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini întocmai şi la timp atribuţiile ce îi 

revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale ierarhică; 
 să respecte disciplina muncii, a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 
 apărarea bunurilor GSIMV indiferent de localizarea acestora; 
 informarea conducătorului locului de muncă despre orice situaţie perturbatoare sau 

generatoare de prejudicii; 
 promovarea raporturilor colegiale şi menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de 

muncă; 
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 anunţarea conducătorului locului de muncă de către salariatul care beneficiază de concediu 
medical din prima zi de incapacitate de muncă; 

 sa folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate la parametrii de funcţionare 
menţionaţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 

 să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibili şi energie, înlăturarea 
oricărei neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor materiale; 

 să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăseşte încăperea, că toate instalaţiile 
curente din dotare (instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii electrice, instalaţii de gaz, etc.) se 
află în stare de nefuncţionare; 

 să respecte cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi cele privind folosirea echipamentului 
de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii care ar putea pune în 
primejdie clădirile, instalaţiile liceului, ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor 
persoane; 

 să respecte prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară, în contractul de muncă 
aplicabil precum şi în contractul individual de muncă; 

 să fie fidel faţă de Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani în executarea atribuţiilor de 
serviciu; 

 să respecte secretul de serviciu; 
 sa răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse universităţii din vina şi în legătură cu munca sa. 
De asemenea, salariatul are următoarele interdicţii: 

 efectuarea de lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă specifice; 
 părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic; 
 pretinderea / primirea de la elevi sau persoane străine de avantaje pentru exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 
 folosirea numelui instituţiei în scopuri care pot duce la prejudicierea instituţiei; 
 introducerea în incinta Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani a obiectelor sau produselor 

prohibite de lege; 
 săvârşirea de acţiuni care pot pune în pericol imobilele şcolii, salariaţii sau alte persoane, 

instalaţii, utilaje etc.; 
 comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii şcolii; 
 folosirea în interes personal a bunurilor sau capacităţilor şcolii; 
 efectuarea de convorbiri telefonice de la posturile telefonice ale universităţii în interes 

personal; 
 simularea de boală şi / sau nerespectarea tratamentului medical în perioada incapacităţii de 

muncă; 
 înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă sau păstrare; 
 scoaterea din unitate a bunurilor şcolii cu excepţia celor pentru care există aprobarea 

conducerii universităţii; 
 introducerea şi / sau facilitarea introducerii în incinta şcolii a persoanelor străine fără ca 

acestea să se afle în interes de serviciu; 
 părăsirea locului de muncă, nesupravegherea utilajelor / instalaţiilor cu grad ridicat de pericol 

în exploatare; 
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 intrarea sau ieşirea din incinta şcolii  prin alte locuri decât cele stabilite de conducerea 
instituţiei; 

 introducerea în spaţiile şcolii a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau 
explozii, cu excepţia celor utilizaţi în activitatea curentă; 

 părăsirea postului de pază sau a locurilor de muncă reglementate de legi speciale; 
 distrugerea şi / sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării 

atribuţiilor de serviciu; 
 folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; 
 introducerea în instituţiei a unor mărfuri în scopul comercializării acestora; 
 accesul salariaţilor în incinta şcolii în afara orelor de program fără acordul conducerii; 
 ieşirea nejustificată din incinta unităţii în timpul orelor de program. 

Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se completează 
cu dispoziţiile Legii nr. 128 / 1997, privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997 (Titlul IV). 

 
3.3. Reguli generale 

 
 Loialitatea faţă de Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani 

Statutul dumneavoastră de angajat vă solicită să vă puneţi toate cunoştinţele şi abilităţile 
profesionale în slujba şcolii în care lucraţi şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a promova 
interesele instituţiei. 

Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele şcolii vor fi apreciate în mod deosebit şi vor 
determina – împreună cu performanţele individuale – evaluarea activităţii dumneavoastră. 

Nu veţi fi niciodată implicat în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea 
prejudicia şcoala. De asemenea, prin comportamentul dumneavoastră nu veţi întreprinde nimic 
care ar putea dăuna – moral sau material – universităţii sau i-ar putea afecta reputaţia. 

 
 Resursele materiale 

Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale  instituţiei şi nu 
pot fi utilizate în scopuri personale. 

 
 Ţinuta vestimentară 

Nu există prescripţii speciale cu privire la ţinuta vestimentară în timpul lucrului. Situaţiile 
speciale sînt prevăzute în fişa postului.  

Totuşi, nu trebuie să pierdeţi din vedere faptul că şcoala este o instituţie de învăţământ şi, 
de asemenea, un spaţiu public. Ţinuta dumneavoastră vestimentară şi personală trebuie să reflecte 
acest mediu şi, totodată, poziţia profesională şi ierarhică în cadrul liceului. 

 
 Competenţe 

Competenţele (limitele în care puteţi lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. Va fi 
apreciat faptul că vă asumaţi răspunderi proprii în limitele competenţelor care v-au fost delegate. 
Iniţiativa şi capacitatea dumneavoastră de a lucra independent (fără supraveghere) constituie 
criterii de care se va ţine seama în evaluarea performanţelor individuale. 
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Totuşi, asiguraţi-vă că nu depăşiţi competenţele stabilite pentru postul dumneavoastră. 
Solicitaţi, dacă este cazul, lămuriri suplimentare. 

 
 Relaţiile de colaborare 

Vi se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu persoanele cu care aveţi 
relaţii de colaborare. Furnizaţi-le toate informaţiile de care credeţi că au nevoie să le obţină de la 
dumneavoastră. Daţi dovadă de solicitudine şi nu creaţi stări conflictuale nedorite. 

 
 Relaţiile ierarhice 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani încurajează relaţiile ierarhice bazate pe efortul 
comun orientat către realizarea obiectivelor sale. Conducătorii instituţiei  poartă răspunderea 
pentru buna desfăşurare a activităţii din sectorul pe care îl coordonează. 

Aveţi obligaţia să îndepliniţi la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care vi se 
încredinţează şi să respectaţi deciziile conducătorului instituţiei.  

Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor şi de a vă asuma responsabilităţi va fi apreciată 
în mod deosebit la evaluarea performantelor individuale. 

În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă vă îndepliniţi în mod nesatisfăcător atribuţiile, 
conducătorii instituţiei au obligaţia de a lua măsurile de sancţionare ce se impun.  

 
 Apeluri telefonice  

Telefoanele şcolii vor fi utilizate numai în interesul serviciului.  
În cazul când sunteţi apelat în interes personal, vi se solicită să limitaţi durata convorbirii.  
Convorbirile telefonice interjudeţene sunt permise numai în interesul şcolii. Aveţi nevoie 

de acceptul prealabil al conducătorului şcolii pentru orice convorbire interjudeţeană. 
 
 Menţinerea ordinii 

Aveţi obligaţia să menţineţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de 
folosinţă comună. 

Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. 
Acelaşi lucru este valabil si pentru mijloacele de transport. 

Clasele, birourile vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata programului 
de lucru, cît şi după terminarea acestuia. 

 
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE   A CERERILOR SAU   RECLAMAŢIILOR 
INDIVIDUALE  ALE SALARIAŢILOR 
 

Salariaţii pot adresa şcolii, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind 
încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă. 

Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 
unităţii dispune numirea unei comisii printr-o decizie a Directorului Liceului Teoretic „Miron 
Costin” Pascani, care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 
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În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la 
registratura instituţiei, pe baza raportului comisiei, şcoala comunică în scris răspunsul către 
petiţionar. 

Semnarea răspunsului se face de către Directorul Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani. 
În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, nu se 
iau în considerare. 

 
 
ABATERILE DISCIPLINARE ŞI  SANCŢIUNILE APLICABILE 
 

Abaterea disciplinară reprezintă o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune săvârşită 
cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani dispune de prerogative disciplinare având dreptul – 
conform legii – de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au 
săvârşit o abatere disciplinară. 

Sancţiunile disciplinare aplicate de către instituţie în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare 
sunt: 
 avertismentul scris; 
 suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate fi mai mare de l0 zile 

lucrătoare; 
 retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
 reducerea salariului de bază cu 5 – 10% pe o perioadă de l – 3 luni; 
 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 
 pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar se aplică şi prevederile art. 115 şi 

urm. din Legea nr. 128 / 1997, privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997. 

Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune, amenzile disciplinare fiind 
interzise. 

Cu excepţia cazului aplicării avertismentului scris, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o 
măsură disciplinară nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
 
a)  Avertismentul scris 
constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că în cazul săvârşirii 
de noi abateri îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă. 
Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs 
prejudicii grave sau ar fi putut aduce prejudicii unităţii. 
b) Suspendarea contractului individual pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare  
este sancţiunea aplicată salariatului în cazul repetării acţiunilor - cu intenţie - care au fost anterior 
sancţionate cu avertisment scris. 
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Contractul individual de muncă este suspendat din iniţiativa şcolii iar pe această perioadă 
salariatul nu beneficiază de nici un drept conferit de această calitate (cea de salariat). 
 
c) Retrogradarea din funcţie 
reprezintă sancţiunea aplicată de către şcoală salariatului care nefiind la prima abatere săvârşeşte cu 
intenţie o faptă / fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea unităţii având grad ridicat de 
periculozitate. 
 
d) Reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni 
se aplică de către şcoală pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea 
abaterilor pentru care a mai fost sancţionat cu retrogradarea sau producerea de prejudicii materiale. 

Fiind plasată la pragul sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului individual de 
muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că este posibilă încă îndreptarea 
atitudinii persoanei care a fost sancţionată. 

 
e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 
reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi aplicată de către şcoală atât pentru săvârşirea unei singure 
abateri deosebit de grave cât şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de natură a 
perturba grav ordinea şi activitatea şcolii; 

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 de ordine interioară, conducerea şcolii 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. 

Natura abaterilor pentru care se aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de ordine 
interioară se stabileşte de către conducerea şcolii în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite 
de către salariat avându-se în vedere: 
 împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 
 gradul de vinovăţie al salariatului; 
 consecinţele abaterii disciplinare; 
 comportarea generală a salariatului în relaţiile de muncă; 
 sancţiunile aplicate anterior. 

Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă: 
 furtul sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul şcolii; 
 frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna şcolii (inclusiv primirea şi păstrarea în 

beneficiul personal a unor sume cuvenite şcolii); 
 deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând şcolii; 
 utilizarea resurselor şcolii în scop neautorizat; 
 orice faptă susceptibilă  a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau integritatea 

bunurilor şcolii; 
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 neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost 
periclitată viaţa altor persoane; 

 refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici; 
 absenţe repetate; 
 defăimarea cu rea credinţă a şcolii sau colegilor, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau 

materiale; 
 sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fără autorizaţie; 
 manifestări violente, brutale sau obscene; 
 violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică; 
 falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în 

contabilitate. 
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 şi investigat cu imparţialitate. 
 
REGULI REFERITOARE LA   PROCEDURA DISCIPLINARĂ 
 

La stabilirea sancţiunii disciplinare se va tine seama de împrejurările în care a fost săvârşită 
abaterea, gradul de vinovăţie, urmările acesteia, comportarea anterioară a persoanei vinovate şi 
eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceasta. 

Pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea în cadrul cercetării 
disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana împuternicită de către 
universitate sa realizeze cercetarea, menţionându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Neprezentarea nejustificată a salariatului la convocarea universităţii, dă dreptul acesteia din 
urmă să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

În cadrul procedurii cercetării disciplinare prealabile, salariatul poate să-şi formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi totodată să prezinte persoanei împuternicite să realizeze 
cercetarea toate probele si motivaţiile pe care le consideră necesare. 

Sancţiunea disciplinară trebuie stabilită de angajator printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Decizia emisă de angajator cuprinde în mod obligatoriu: 
 descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
 precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 

contractul colectiv de muncă care au fost încălcate de salariat; 
 motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 
 temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
 instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

 
Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii şi 

produce efecte de la data comunicării. 
 

1.1. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 
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În scopul aplicării şi respectării în cadrul liceului a regulilor privind protecţia, igiena şi 

securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea, instituţia asigură 
instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii cu atribuţii şi în domeniul 
protecţiei muncii, care constă în: 

 instructajul introductiv general care se face de către şeful compartimentului de 
protecţia muncii următoarelor persoane: 

 noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă indiferent de forma 
acestora; 

 celor transferaţi de la altă unitate; 
 celor veniţi ca detaşaţi; 
 elevilor pentru practica profesională; 
 persoanelor aflate în şcoală în perioada de probă în vederea angajării; 
 persoanelor angajate ca angajaţi sezonieri, temporari sau zilieri; 
 persoanele delegate în interesul serviciului; 

 instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general, de către 
conducătorul direct al locului de muncă şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de 
prevenire specifice locului de muncă pentru categoriile de personal enunţate anterior precum 
şi pentru personalul transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul şcolii. 

 instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv. Intervalul 
dintre două instructaje periodice pentru angajaţi va fi  
      stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă  
      dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico – administrativ  
      intervalul dintre două instructaje  periodice va fi de cel mult 12 luni.  
      Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în următoarele  
      cazuri: 
 când un angajat a lipsit peste 30  zile lucrătoare; 
 când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele ori s-au adus 

modificări la echipamentele existente; 
 când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale instrucţiunilor proprii 

de securitate a muncii; 
 la reluarea activităţii după accident de muncă; 
 la executarea unor lucrări speciale. 

 
În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de 

muncă, unitatea asigură cadrul necesar privind: 
 adoptarea la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie a soluţiilor conforme cu normele de 

protecţie a muncii, prin a căror aplicare sa fie eliminate riscurile; 
 stabilirea pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă, prin inserarea în 

fişa postului a atribuţiilor si răspunderilor ce le revin în domeniul protecţiei muncii, 
corespunzător funcţiilor exercitate; 

 elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător 
condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă; 
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 asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi salariaţii şi participanţii la 
procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice din domeniul protecţiei 
muncii; 

 asigurarea de materiale necesare informării si educării salariaţilor şi participanţilor la 
procesul de muncă: afişe, pliante şi alte asemenea cu privire la protecţia muncii; 

 informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este 
expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare; 

 angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a muncii şi a 
verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o 
execute; 

 întocmirea unei evidenţe a locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, 
periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi 
avariilor; 

 asigurarea funcţionarii permanente şi corecte a sistemelor şi 
    dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de 
captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive  
     degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 
 asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecţia muncii cu prilejul 

controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor de muncă; 
 asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii şi a condiţiilor de acordare a 

primului ajutor în caz de accidente de muncă; 
 asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a echipamentului individual 

de protecţie; 
 asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care îşi desfăşoară activitatea 

în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită. 
 
Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice 

întreprinse de unitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii 
perioade de derulare a contractului de muncă prin: 
 însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de aplicare a acestora 

stabilite de instituţie; 
 desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

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

 aducerea de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a oricărei defecţiuni tehnice 
sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

 aducerea de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a accidentelor de muncă 
suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă; 

 oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul sau de pericol, cauzator de 
producerea unui accident şi informarea imediată pe conducătorul locului de muncă; 

 utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 
care i-a fost acordat; 

 acordarea relaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei 
muncii. 
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1.2. Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor 
În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor Liceului 

Teoretic „Miron Costin” Pascani are următoare obligaţii şi răspunderi: 
 Stabileşte prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea 

împotriva incendiilor în cadrul instituţiei Reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar 
modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc. 

 Aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile 
reactualizate. 

 Justifică autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt 
corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.  

 Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în 
aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, 
complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de  activităţile desfăşurate şi asigură 
persoanelor respective timpul necesar executării atribuţiilor stabilite; 

 Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor 
desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a 
incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin. 

 Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, 
cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de investiţii noi şi a 
lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor, 
instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare  conform reglementărilor 
tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de  realizare a  acestora pentru finalizarea lor înaintea 
punerii in funcţiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.  

 Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare  pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi a 
autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege. 

 Asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi  verifică, prin specialiştii 
desemnaţi, modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora. 

 Asigură constituirea serviciului propriu de pompieri potrivit legii. 
 Asigură elaborarea şi reactualizarea  regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 

propriu de pompieri civili constituit în cadrul universităţii.  
 Asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi asigură însuşirea şi 

respectarea acestora de către salariaţi. 
 Asigură instruirea  salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele 

desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară 

 Stabileşte prin decizie persoanele care vor executa instruirea introductivă la angajare precum şi 
instruirea periodică pe locul de muncă. Instruirea introductivă la angajare va avea o durată de 
minim 8 ore şi se  va executa la sediul serviciului propriu de pompieri. Instructajele la locul de 
muncă (ce vor avea o durată de minim 8 ore) vor fi executate, de regulă, de către conducătorii 
sectoarelor de activitate. Instructajele periodice vor avea o durată de minim 2 ore lunar şi vor fi 
executate de către persoanele desemnate prin decizie scrisă (de regulă, tot conducătorii locurilor 
de muncă respective). Toate categoriile de instructaje prevăzute mai sus se vor executa 
obligatoriu pentru orice persoană angajată în cadru instituţiei indiferent de natura funcţiei 
ocupate.  
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 Asigură elaborarea planurilor tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariaţilor, 
precum şi a celor de pregătire şi perfecţionare a  serviciilor de pompieri civili.  

 Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de 
educaţie şi învăţământ asupra  riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a 
măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi  a 
posibilităţilor de orientare şi evacuare în caz de incendiu.  

 Verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau 
ceilalţi  specialişti desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea împrejurărilor 
care au favorizat producerea incendiilor, ţinerea evidenţei acestora şi stabilirea, după caz, a unor 
măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare.  

 Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva 
incendiilor. 

 Urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere, dare în locaţie, asociere sau concesionare a 
obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva 
incendiilor şi modul de respectare a acestora de către părţile contractante. 

 Verifică periodic, prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor ce 
îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de  închiriere, 
concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi 
măsurilor prevăzute în  acestea. 

 Asigură alocarea distinctă în planurile anuale de  venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare 
necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi 
stingere a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva 
incendiilor (atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).  

 
 Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de p.s.i. fiecare salariat, indiferent de 

natura angajării are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale: să cunoască şi să 
respecte normele generale de p.s.i. din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de 
prevenire şi stingere specifice locului de muncă; 

 să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 
către angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

 să îndeplinească la termen toate  măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 
 să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, 

substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; 
 să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor; 
 la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 

provoca incendii; 
 să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri; 
 să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum 
şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor; 
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 să coopereze cu membrii serviciului p.s.i. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât 
cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

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

 să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi 
la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

 în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor  fiecare om al muncii 
este obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în 
acest scop de şeful ierarhic superior. 

 
 
REGULI PRIVIND    RESPECTAREA PRINCIPIULUI   NEDISCRIMINĂRII ŞI AL  
    ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME  DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani 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 obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 
muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 

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. 

În cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani în relaţiile de muncă funcţionează 
principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 

Activitatea în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani se desfăşoară cu respectarea 
principiului egalităţii de tratament fata de toţi salariaţii si se bazează pe principiul consensualitatii si 
al bunei credinţe. 

Orice salariat care prestează o muncă în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani, 
beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani 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, categorie socială sau defavorizată ori datorită 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, manifestată în următoarele domenii: 
 încheierea,  suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
 stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
 acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
 formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
 aplicarea măsurilor disciplinare; 
 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 
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CAPITOLUL VII 
 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 1. În Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani,  fumatul este intezis, conform legii şi cap. XI, art. 164 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi 
Particular. 

Art. 2. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor, părinţilor / reprezentanţilor legali. 
Art. 3. În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de 

Stat şi Particular si Regulamentului de Ordine Interioară va fi încheiat acordul de parteneriat şcoală - 
familie, după modelul din anexă. 

Art. 4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior ori de câte ori este 
cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea 
organizaţiei sindicale din cadrul liceului. Modificările şi / sau completările ulterioare vor fi aduse la 
cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare. 

 
 

CAPITOLUL VIII 
ASIGURAREA  SIGURANTEI IN SCOALA 

Art. 1. Prezenţa la ore este obligatorie. 
Art. 2. Dacă un elev este victima unei agresiuni, acesta sau colegii acestuia au datoria să înştiinţeze 

dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul şcolii 
Art. 3. Programul zilnic de lucru se desfăşoară între orele 7,30 – 19.30 
Art. 4. Intrarea elevilor în şcoală se realizează între orele 7,15 - 7,55, pentru programul de dimineaţă şi între 

orele 12,00 - 12,10 pentru programul de după-amiază, sub supravegherea profesorului şi 
învăţătorului de serviciu. 

Art. 5. Primirea elevilor în şcoală se face, de regulă, pe uşa din curtea interioară, în ordinea claselor. În cazul 
condiţiilor meteorologice nefavorabile intrarea se poate face şi pe uşa laterală. 

Art. 6. Ieşirea elevilor la sfârşitul programului se face numai pe uşa laterală. 
Art. 7. În cazul în care elevii (unele clase) desfăşoară activităţi în afara orarului clasei, intrarea lor în şcoală 

se va face numai în prezenţa cadrelor didactice care au organizat activitatea. 
Art. 8. Pe întreaga durată a programului, fiecare elev răspunde de curăţenia şi ordinea în spaţiul său de 

activitate. 
Art. 8. Pe întreaga durată a programului, fiecare elev răspunde de curăţenia şi ordinea în spaţiul său de 

activitate. 
Art. 9. Elevii pot absenta: 

a) în cazuri deosebite (boală, cantonamente, proiecte, concursuri şcolare, situaţii 
familiale); 

b) în cazuri de forţă majoră (accidente, situaţii medicale extreme, ş.a.).  
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Art. 10. Elevii pot absenta numai în condiţiile solicitării unei învoiri bine motivate; învoirea se aprobă de 
către învăţător / diriginte / profesor de serviciu / director; cererile scrise vor fi prezentate, 
personal, de către părinte / reprezentantul legal şi vor fi înregistrate la secretariat. Pentru 
absenţele efectuate elevul va aduce motivare medicală / din partea familiei, în termen de 7 
zile, conform Art. 42 (i) si Art. 94 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 
de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particu  

Art. 11. Sa intre si sa iasa din scoala numai pe la intrarea elevilor (curtea interioara). 
Art. 12. Este interzisa deplasarea în afara incintei şcolii, în timpul programului (orelor)   
Art. 13. Elevii nu au voie sa paraseasca perimetrul scolii in timpul pauzelor.  
Art. 14. Este interzisă escaladarea gardurilor, geamurilor, acoperişului, pomilor, a altor clădiri etc. 
Art. 15. Este interzisă elevilor rezolvarea conflictelor de unul singur (să se bată), în aceste cazuri elevii fiind 

obligaţi să informeze dirigintele, profesorul de serviciu sau direcţiunea 
Art. 16. Este interzisă participarea pe timpul pauzelor sau în alte cazuri excepţionale la jocuri ce le-ar putea 

periclita integritatea corporală 
Art. 17. Este interzis consumul de seminţe în perimetrul şcolii, precum şi a altor produse (dulcuri, sucuri, etc) 

vândute de persoane neautorizate 
Art. 18. Este interzisă aruncarea pe fereastră a oricărui obiect 
Art. 19. Este interzis elevilor să se „bată” cu zăpadă în şcoală şi să arunce cu bulgări în clădirea şcolii 
Art. 20. În cadrul scolii, se interzice aducerea unor persoane straine, care pot tulbura activitatea. 
Art. 21. Este interzisă elevilor pătrunderea în incinta şcolii (curte) atât în timpul programului cât şi în afara 

lui cu mijloace motorizate (autoturisme, motociclete, motorete, scutere etc.) 
Art. 22. Este interzis elevilor să introducă şi să utilizeze în perimetrul şcolii obiecte periculoase precum: 

petarde, pocnitori, substanţe chimice toxice, arme albe (bricege, cuţite, etc), brichete, gaze 
îmbuteliate (spray-uri) de orice tip, substanţe explozive sau inflamabile, orice tipuri de arme. 
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