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 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚÍONALE 

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 
LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMŢ 

  str. Peneş Curcanul, nr. 6, cod 610.004, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ 
telefon 0233/213062, fax 0233/237337, e-mail: victorbrauner_nt@yahoo.com 

http://www.liceulbrauner.ro 

 
Nr. 1808 / 21.10.2018 
 
Discutat și aprobat în ședința Consiliului Profesoral din 11.10.2018  și în Consiliul de Administrație din 
21.10.2018. 

 
 
 

REGULAMENT INTERN 
ANUL ŞCOLAR   2018 - 2019 

 
                        Prezentul regulament cuprinde norme şi reguli specifice activităţii care se 
desfăşoară în Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ. Acestea cât şi celelalte 
îndatoriri stipulate în Legea Educației Naționale 1 / 2011 cu modificările și completările 
ulterioare, Ordinul MECTS  5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare  a unitatilor din invatamantul preuniversitar, modificat și 
completat prin Ordinul nr. 3027/ 08.01.2018, Ordinul nr. 4742/ 10.08.2016 pentru 
aprobarea Statutului Elevului, sunt obligatorii pentru tot personalul didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic, precum şi pentru elevii liceului. 
 

CAPITOLUL   I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.1  Prezentul Regulament intern este elaborat in spiritul Constitutiei Romaniei, in 
conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, a Regulamentului de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, din anul 2016, a 
normelor metodologice elaborate de M.E.C.T.S. privind autonomia unitatilor scolare 
preuniversitare, precum si a altor reglementari elaborate de forurile de decizie, si cu 
celelalte norme legale al caror obiect de reglementare il constituie raporturile juridice care 
se stabilesc in legatura cu organizarea, functionarea si evaluarea unitatilor de invatamant 
preuniversitar. 
  
alin.1. Regulamentul a fost supus dezbaterii pentru a fi îmbunătățit. 
 
alin.2. Respectarea regulamentului de organizare si funtionare al unitatii de invatamant 
este obligatorie. Nerespectarea regulamentului constituie abatere si se sanctioneaza 
conform prevederilor legale. 
alin.3. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice 
ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea 
oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi 
prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 
morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică 
a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 
 
Art.2. Regulamentul intern va fi revizuit anual, la inceputul fiecarui an scolar. 
 
Art.3. Invatamantul in Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamt se organizeaza si se 
desfasoara in limba romana. 
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Art.4. Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregatirilor si treptelor de 
vechime. Drepturile si obligatiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar si 
personalului nedidactic rezulta din Legea Educației, Statutul Elevului, Codul Muncii, 
Contractul Colectiv de munca, Contractul Individual de munca si fisa individuala a 
postului. 
 
Art.5. Invatatorii/ profesorii diriginti vor prezenta in sedintele cu parintii, respectiv in cadrul 
orrelor de dirigentie  prezentul Regulament intern, pe care elevii si parintii si-l vor asuma 
prin semnatura. 
 
Art.6. Procesul de invatamant se realizeaza pe baza planului cadru si a ofertei curriculare 
a scolii, stabilite de Consiliul pentru Curriculum si aprobate de Consiliul Profesoral. 

 
Capitolul II 

ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  LICEULUI 
 

Art.7. Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamt este o institutie de stat, subordonata la 
nivel central de MECS, si la nivel judetean si local de ISJ Neamt si organismele teritoriale 
ale statului. 
 
Art.8.  Sigla si antetul scolii sunt: 
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER”  PIATRA NEAMŢ 
str. Peneş Curcanul, nr. 6, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

telefon 0233/213062, fax 0233/237337, e-mail: victorbrauner_nt@yahoo.com 
http://licartavb.jimdo.com 

 
Art.9.  Procesul instructiv – educativ se desfăşoară după următorul program: luni – vineri 

între orele 8.00 – 20.00 şi sâmbătă între orele 8.00 – 14.00. 
 Pot fi stabilite ore în afara acestui program cu aprobarea directorului.  

 
Art. 10. Pentru toate clasele ora de curs este de 50  min. Şi pauzele de 10 min., cu 
excepţia claselor I-IV care vor avea ora de curs de 45 de min. Şi o pauză mare de 20 min. 
 
Art. 11  Consiliile profesorale se desfăşoară conform planului managerial în zilele şi la 
orele stabilite de conducerea unităţii şcolare. Pentru aceste situaţii, direcţiunea poate 
hotărî scurtarea cu 5 minute a orelor de curs, numai pentru ziua respectivă. 
 
Art. 12   
a) Sărbătorirea absolvenţilor este un moment important în viaţa liceului. Organizarea 
acestei sărbători este coordonată de Consiliul de administraţie al liceului. 
b) Orice manifestare extracurriculară (Ziua Naţională, producţii artistice, concursuri 
şcolare etc.) nu poate fi organizată decât cu aprobarea direcţiunii liceului şi prevăzută în 
planul managerial. 
c) În incinta unităţii de învăţământ, conform legii, sunt interzise crearea şi funcţionarea 
oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică 
şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de convieţuire 

mailto:victorbrauner_nt@yahoo.com
http://licartavb/
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socială, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic. 
d) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situaţii 
excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 
 
Art. 13    
a) Conform art.98, alineatul 1 din Codul Muncii, directorii liceului iau măsurile necesare 
pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la ordinea şi disciplina muncii, contra 
neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea şi recuperarea pagubelor aduse înzestrării 
liceului. 
b) Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face conform art. 102 alin. 1 din 
Codul Muncii. Conform art.105 din Codul Muncii dacă nu a fost descoperit autorul (autorii) 
„de facto” al (ai) pagubelor respective, sunt consideraţi vinovaţi cei care au în răspundere 
sala de clasă, holul, sau încăperea unde s-a produs paguba şi vor contribui în mod egal la 
recuperarea lor materială. Pentru elevi, paguba va fi recuperată de la părinţi sau 
susţinătorii legali. 
 
Art. 14  - Programul de lucru pentru compartimentele din liceu este următorul: 
 

a. Director, audienţe  miercuri 12.00 – 14.00 
b. Secretariat :               luni – joi: 8.00 – 16.30 (relaţii cu publicul 13 – 

15) 
Vineri: 8.00 – 14.00 (relaţii cu publicul 13 – 14) 

c. Contabilitate:             8.00 – 16.00 (program casierie : 13 – 15) 
d. Administraţie:         8.00 – 16.00 
e. Personal de îngrijire  7.00 – 15.00, 12.30 – 20.30 
f. Muncitor de întreţinere   8.00 – 16.00 
g. Paznic    8.00 – 16.00 

 
Art. 15.   – Conform art.98 din Codul Muncii alin. 2, precum şi art. 100 alin. 1, conducerea 
liceului sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către personalul încadrat în muncă al 
şcolii, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, a obligaţiilor sale sau a normelor 
de comportare, cu: 

a. Mustrare; 
b. Avertisment; 
c. Retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 

1 – 3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivel de bază, diminuarea 
acestuia cu 5 – 10% pe aceeaşi perioadă; 

d. Reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei pe durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 
e. Retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleaşi profesii, pe durata de 

1 – 3 luni; 
f. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 
Art. 16 – Serviciul pe şcoală este asigurat zilnic, cinci zile lucrătoare pe săptămână, de 
către profesorii de serviciu, în cele trei corpuri de clădire. La sediu ( corp A), în zilele de 
sâmbătă serviciul este asigurat de personalul de îngrijire. 
 
Art. 17 – Persoanele străine sunt legitimate şi consemnate în caietul de procese – 
verbale de către profesorul de serviciu la corpurile A și C, de către paznicul școlii la 
Corpul B. 
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Art. 18 – Pentru activităţile specifice liceelor vocaţionale, elevii pot fi scoşi de la cursuri 
doar cu aprobarea direcţiunii, cu program de recuperare a orelor. 
 
Art. 19 – Se interzice elevilor părăsirea incintei şcolii în timpul orelor de curs. 
 
Art.20. – Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi 
revin conform fişei postului, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, 
bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii şi 
a disciplinei elevilor. 
 
Art.21. 
alin.1. La liceu clasele se constituie la inceputul primului an de studiu pe cele doua 
profile: arte plastice si muzica, in urma examenului de admitere a cărui metodologie este 
aprobata de MEN. 
Alin.2. La clasa a V-a inscrierea se face pe baza verificarii aptitudinilor artistice de catre o 
comisie cu profesori de specialitate aprobata de directiunea scolii. 
Alin.3. Inscrierea la clasa pregatitoare se aproba de o comisie desemnata de Consiliul de 
Administratie condus de directorul scolii. 
 
Art.22.  
alin.1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se 
consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice 
locale. 
alin.2. Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamt este condus de Consiliul de 
Administratie, format din 9 membri, in conformitate cu Legea educatiei nationale nr.1 din 
2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul de Administratie functioneaza pe 
baza metodologiei cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 
invatamantul preuniversitar (anexa 1- OMEN 4619 din 22 septembrie 2014. Atributiile CA- 
extras din OMEN 4619 din 22 septembrie 2014). 
alin.3. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie. 
alin.4. Totalitatea cadrelor didactice din aceasta unitate de invatamant constituie Consiliul 
Profesoral. Acesta functioneaza conform articolelor 57-59 din ROFUIP. 
alin.5. Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca 
membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 
 
Art.23 
(8) Directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie 
realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în 
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de 
eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 
 
*Art. 58 — Extras ROFUIP 
Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:  
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    a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea 
învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 
    b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de 
administraţie; 
    c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 
dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 
    d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale 
completări sau modificări ale acestora; 
    e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 
învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia 
şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 
    f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 
abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului; 
    g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din 
unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 
    h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor 
de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare 
mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul primar; 
    i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune 
spre aprobare consiliului de administraţie; 
    j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 
    k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în 
baza cărora se stabileşte calificativul anual; 
    l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită 
acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului 
de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 
    m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 
profesională ale cadrelor didactice; 
    n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" 
personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea 
didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ; 
    o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, 
proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care 
reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează 
propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
    p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din 
unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a 
acestuia; 
    r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 
    s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, 
precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă 
aplicabile; 
    u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 
 
Art.24. În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 
    a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea 
executivă a acesteia; 
    b) organizează întreaga activitate educaţională; 
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    c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 
    d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 
naţional şi local; 
    e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare 
funcţionării unităţii de învăţământ; 
    f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 
    g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 
elevilor; 
    h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul 
este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa 
comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde 
există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a 
inspectoratului şcolar judeţean şi postat pe site-ul unităţii şcolare, în termen de maximum 
30 de zile de la data începerii anului şcolar. 
    (2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 
    a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 
execuţie bugetară; 
    b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 
    c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 
legale; 
    d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 
    (3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 
    a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
    b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 
    c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 
    d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor 
pe post şi angajarea personalului; 
    e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de 
alte acte normative, elaborate de minister. 
    (4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 
    a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, 
avizat de consiliul de administraţie; 
    b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ 
şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; 
    c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 
indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de 
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 
    d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
    e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în 
cazul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial; 
    f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului 
de administraţie; 
    g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul 
de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 
administraţie; 
    h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare; 
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    i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului 
didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în 
condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 
    j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor 
arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea 
în structurile respective; 
    k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor 
şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 
    l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl 
propune spre aprobare consiliului de administraţie; 
    m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt 
precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
    n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 
al unităţii de învăţământ; 
    o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
    p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a 
regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 
    q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control 
şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le 
supune spre aprobare consiliului de administraţie; 
    r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 
şcolare; 
    s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, 
calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore 
şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 
    t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
 u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 
colectivul unităţii de învăţământ; 
    v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a 
responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
    w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului 
didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru; 
    x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 
performanţele unităţii de învăţământ; 
    y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 
    z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 
    aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 
gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, 
anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă 
şcolară; 
    bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara 
acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii 
instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi 
persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 
învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ; 
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   cc) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de 
administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în 
vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 
   dd) are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului 
de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei 
obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii 
excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega 
atribuţiile, cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru 
astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului. 
 
Art.25. La nivelul scolii vor functiona comisii si catedre (conform  Art.65-67 ROFUIP) 
 
Art.26. Fiecare clasa va fi condusa de un invatator/diriginte precum si de consiliul clasei 
care functioneaza conform art. 60-64 din ROFUIP. 

 
CAPITOLUL III 

RESURSE UMANE 
 
a) PERSONALUL DIDACTIC 
Art.27.  

(a) Personalul didactic trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu 
valorile educationale pe care le transmit elevilor, o vestimentatie decenta si un 
comportament responsabil in scoala si in afara scolii. 

(b) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să 
încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa 
intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.   
 
Art.28. Toate cadrele didactice au datoria de  a supraveghea elevii pe tot parcursul 
prezentei lor in scoala. 
 
Art.29. Profesorii vor consemna in Registrul de incidente toate abaterile disciplinare, 
incalcarile regulilor de catre elevi/parinti si masurile care au fost luate in scoala. 
 
Art. 30. Extras din Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 
    a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează 
auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor 
educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi 
atingerii standardelor naţionale; schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în 
unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament; 
    b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de 
încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune spre 
dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la 
nivel naţional. 
    c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la 
atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 
    d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării 
didactice şi a planificărilor semestriale; 
    e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 
    f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 
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    g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se 
realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi 
instruire practică are obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de 
curs; 
    h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 
    i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învăţare 
ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; 
    j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de 
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 
    k) implementează standardele de calitate specifice; 
    l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 
    m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare 
formaţiune de studiu; 
    n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii. 
 
ART. 31    Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt 
următoarele: 
    a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice 
(întocmeşte şi completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea 
instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi analize, 
propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu 
membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii); 
    b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei 
metodice; atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este 
stipulată în fişa postului didactic; 
    c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de 
învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui 
membru al catedrei/comisiei metodice; 
    d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 
    e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 
    f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei 
metodice sau la solicitarea directorului; 
    g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care 
le prezintă în consiliul profesoral; 
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 
 
Art. 32. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare și extrascolare 
coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi 
desfăşoară activităţi extrascolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu 
responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi 
asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu 
consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 
 
Art. 33    Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 
următoarele atribuţii: 
    a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din 
unitatea de învăţământ; 
    b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 
clasei/grupei; 



LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMŢ  REGULAMENT INTERN 
  ANUL ŞCOLAR   2018 – 2019,  
  Modificat în baza OMEN nr. 3027/ 2018 
 

 10 

    c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi 
extrascolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare 
instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma 
consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi 
a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 
    d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 
    e) identifică tipurile de activităţi educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, 
precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului 
reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 
    f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă 
şi rezultatele acesteia; 
    g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de 
învăţământ; 
    h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, şi a 
partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
    i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii 
sau susţinătorii legali pe teme educative; 
    j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale 
desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; 
    k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 
programelor de parteneriat educaţional; 
    l) ori ce alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 
 
b) PERSONALUL AUXILIAR 
Art.34. Compartimentul „Secretariat” este subordonat directorului unitatii de invatamant. 
Accesul in Secretariat se face doar conform programului de lucru aprobat de director si 
afisat la intrare. 
 
c) ELEVII 
Art.35. Dobandirea calitatii de elev al Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamt se 
face prin inscrierea la secretariat si promovarea testelor de aptitudini. 
 
Art. 36. — (1) Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează 
absenţe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală 
sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de 
învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar 
următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a 
părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în 
clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. 
(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor 
consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul 
educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în 
situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa 
anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras. 
 
Art. 37. - Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal se face în conformitate cu 
metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
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Art.38. Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la 
toate activitatile curriculare si extracurriculare existente in programul scolii. 
 
Art.39. Extras ROFUIP 
*Art. 102 —  
(1) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care 
consemneaza in catalog, in mod obligatoriu, fiecare absenta.  
(2) Motivarea absentelor se face de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru 
invatamantul primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.  
(3) In cazul elevilor minori, parintii, tutorii sau sustinatorii legali au obligatia de a prezenta 
personal invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/ profesorului 
diriginte actele justificative pentru absentele copilului sau.  
(4) Actele medicale pe baza carora se face motivarea absentelor sunt, dupa caz: 
adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de 
specialitate, adeverinta/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicala eliberate 
de unitatea sanitara in care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie sa aiba viza 
cabinetului scolar sau a medicului de familie care are in evidenta fisele 
medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.  
(5) In limita a 20 de ore de curs pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza 
cererilor scrise ale parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului sau ale elevului 
major, adresate invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul 
primar/profesorului diriginte al clasei, avizate in prealabil de motivare de catre directorul 
unitatii.  
(6) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor se prezinta in termen de 7 zile de 
la reluarea activitatii elevului si sunt pastrate de catre invatatorul/institutorul/profesorul 
pentru invatamantul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului scolar.   
(7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage declararea absentelor ca 
nemotivate.  
(8) In cazul elevilor reprezentanti, absentele se motiveaza pe baza actelor justificative, 
conform prevederilor statutului elevului.  
 
Art.40. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de 
regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ și aceeaşi formă de 
învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 
 
Art.41. 
Elevii vor intra în şcoală pe baza carnetului de elev. 

a) Pe timpul orelor de curs, elevilor le este interzisă părărsirea incintei şcolii. 
b) Pe timpul orelor de curs se închid porţile unităţii şcolare; 
c) Învoirile de la cursuri se fac cu acordul scris al profesorului, respectiv directorului 

şcolii. 
d) Persoanele străine nu au acces în şcoală fără avizul conducerii şcolii, al 

profesorului de serviciu sau al personalului de pază. 
e) Accesul părinţilor este permis pe baza legitimaţiei de acces. 
f) Este interzisă parcarea autovehiculelor (excepţie cadrele didactice) în incinta şcolii. 
g) Personalul de pază, profesorii de serviciu, elevii de serviciu vor legitima persoanele 

străine. 
h) Şcoala nu-şi asumă răspunderea pentru pierderea telefoanelor mobile, bijuteriilor, 

banilor, instrumentelor muzicale, accesoriilor de specialitate sau altor bunuri aflate 
asupra elevilor. 

i) Telefoanele mobile vor fi închise în timpul orelor de curs. 
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j) Se interzice folosirea în incinta şcolii a mijloacelor audio, video şi de înregistrare, 
fără acordul profesorului şi al conducerii;  

k) Elevii nu au dreptul să-şi hotărască singuri pedeapsa sau să-şi „împartă dreptatea” 
– elevii au obligaţia să raporteze problemele, situaţiile conflictuale dirigintelui, 
învăţătorului, directorului. 

l) În cazul înregistrării unor absenţe nemotivate repetate, părinţii elevilor în cauză vor 
fi convocaţi la şcoală telefonic sau prin adresă scrisă, pentru li se preciza măsurile, 
conform ROFUIP, ce vor fi luate.  

m) Uniformă şcolară este obligatorie pentru elevii claselor I-IV. 
n) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie 

fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în 
vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, 
înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. 

 
Art. 42. — (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă 
încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu 
până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot 
continua studiile, la cerere şi la forma de învăţământ cu frecventă, cursuri serale sau la 
forma cu frecvenţă redusă. 
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi 
înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi 
persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi 
înscrise şi care nu şi-au finalizat învăţământul secundar inferior, gimnazial pot continua 
studiile, la solicitarea acestora, şi în programul «A doua şansă», conform metodologiei 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
 
Art. 43. — (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o 
unitate de învăţământ din altă tară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 
educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după 
recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de 
către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor 
de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 
(2) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul 
ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii 
consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată 
din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, 
stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct 
şi un psiholog/consilier şcolar.  
(3) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 
elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de 
învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la 
înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la 
înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din 
minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a XIl-a, pentru recunoaşterea şi 
echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei 
Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea 
dosarului.  
 
Art. 44.  - Personalul de pază este obligat să verifice la sfârşitul zilei dacă toate sălile sunt 
închise şi să semnaleze eventualele nereguli.  
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Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 

Art. 45. — (1) Examenele organizate de unitatea de învățământ sunt: 
a) examen de corigență; 
b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați; 
c) examen  de  diferențe  pentru  elevii  a  căror  înscriere  în  unitatea  de învățământ 
este condiționată de promovarea unor astfel de examene; 
d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa I/, respectiv în 
clasa a V-a 
(2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul 
liceal, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  
(3) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă 
pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării 
aptitudinilor specifice; 
 
Art. 46. Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor 
școlare. 
 
Art. 47. La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 
învățământ la alta nu se acordă reexaminare. 
 

Transferul copiilor și elevilor 
 

Art. 48. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al 
unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de 
administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 
Art. 49. (1) În învățământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, 
domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de 
promovarea examenelor de diferență. 
(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin 
compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se 
stabilesc de către consiliul de administrație al unității de învățământ și la propunerea 
membrilor catedrei. 
 
Art. 50. — (1) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de 
învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a) În cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după 
primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului 
admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza 
avizului comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a documentelor medicale 
justificative, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul 
primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie 
menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul MEN, poate 
aproba realizarea transferului şi fără respectarea condiţiei de medie; 
b) În cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X—XII/XIII se pot transfera, de regulă, 
dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la 
care se solicită transferul; 
g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul 
cu frecvenţă, cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, 
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după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de 
diferenţă. 
 
Art. 51. — Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, 
la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia 
sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ. 
 

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 

Art. 52. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are 
obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua 
măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
 (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 
consiliului de administrație al unității de învățământ. 
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 
învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta 
documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de 
grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 
elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ. 
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să 
ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul 
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 
copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau 
a susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului — 
puericultor/educatoarei/învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământ 
preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev. 
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are 
obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea 
orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu 
poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.  
(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, 
gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului 
în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate 
(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la 
unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi 
siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special 
pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ. 
 
Art. 53. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a 
copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ. 
 
Art. 54. Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de 
organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii 
sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 
 
 

CAPITOLUL    IV 
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DISPOZIŢII  FINALE 
Art.55. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/evaluărilor naționale. 
 
Art. 56. (1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 
(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea 
telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea 
acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor 
în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile 
se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu 
deranjeze procesul educativ. 
 
Art. 57. — (1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi 
este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 
(2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al 
elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, 
interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii 
de învăţământ sau altele asemenea. 
  
Art. 58  
 a) Prezentul regulament intern poate fi modificat de către Consiliul de Administraţie 
sau de consiliul profesoral al liceului. 
 b) Modificarea art. 1 se poate face de către Consiliul de Administraţie al liceului, pe 
parcursul anului şcolar. 
 
Art. 59 La începutul fiecărui an şcolar, cu ocazia constituirii consiliului profesoral se 
rediscută şi după caz, se modifică prezentul regulament, în funcţie de condiţiile specifice 
anului şcolar respectiv. 
Art. 60  - Regulamentul intern se completează cu anexele necesare. 
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PROCEDURĂ 
PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR ÎN 

LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-NEAMŢ. 
Plan local comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic, pevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente ale 
Liceului de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ 

 
Asigurarea pazei unităţii de învăţământ 
1.  Paza unităţii de învăţământ se realizează cu personal specializat autorizat. 
 2. Conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de 
poliţie / jandarmerie, planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile 
concrete privind accesul, paza şt circulaţia în interiorul obiectivului. Va fi stabilit  de  comun   
acord şi  va  fi  afişat numărul   de   telefon  al   organelor  de 
poliţie / jandarmerie la care personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii 
sau conducerea unităţii de învăţământ pot suna în situaţia unor incidente violente, sau în 
cazul intrării în unitatea de învăţământ a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor 
alcoolice, turbulente, având comportament agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi liniştea în 
instituţia de învăţământ. 
 
Asigurarea serviciului pe şcoală 
3. În unităţile de învăţământ preuniversitar se    organizează permanent, pe durata  
desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice. Serviciul pe şcoală al cadrelor 
didactice va fi organizat în afara orelor de curs ale acestora, în zilele cu program mai puţin 
încărcat al acestora. Numărul si atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de 
dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul  elevilor şi de  activităţile specifice  care  se 
organizează în unitatea  de învăţământ. 
 
Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ 
4.  Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin intrările stabilite, securizate/păzite 
corespunzător. 
5.  Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis, în conformitate cu prevederile 
regulamentului intern, pe baza carnetului de elev şi a ecusonului personalizat.  
6. Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi/ reprezentanţi legali, rude, vizitatori 
etc.), numite în continuare vizitatori, se face prin intrarea stabilită de conducătorul unităţii, 
numită în continuare punct de control, şi este permis după verificarea identităţii acestora de 
către personalul delegat de conducerea unităţii de învăţământ în acest scop şi după primirea 
unui ecuson pentru vizitatori. 
7. Ecusoanele de acces se vor executa conform modelului stabilit de conducătorul unităţii 
şcolare, care are obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor neînmânate si de a viza anual 
valabilitatea celor aflate în uz, aplicând ştampila instituţiei în dreptul perioadei 
corespunzătoare înscrise în acest act. Ecusoanele pentru vizitatori se păstrează şi se 
eliberează la punctul de control. 
8. Personalul menţionat la punctul 6 va înregistra  la punctul de control numele, 
prenumele, seria şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării 
şi părăsirii  incintei unităţii  de învăţământ în Registrul pentru  evidenţa accesului 
vizitatorolor în spaţiile unităţii de învăţământ. 
9. După înregistrarea datelor anterior menţionate, personalul delegat de conducerea 
unităţii de învăţământ în acest scop înmânează ecusonul care atestă calitatea de 
invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada 
rămânerii în unitatea şcolară şi de a-I restitui la punctul de control, în 
momentul părăsirii acesteia. 
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 10. Personalul delegat  de către conducerea unităţii de învăţământ va conduce 
vizitatorul până  la   locul  stabilit  de  conducerea  unităţii  de  învăţământ pentru  
întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana cu care vizitatorul 
solicită întâlnirea. 
11. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ  
referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru 
întâlnirea cu persoanele din scoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât 
cele stabilite conform punctului 9, fără acordul conducerii unităţii de învăţământ 
Nerespectarea acestor prevederi conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de 
învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate,   şi/sau la interzicerea 
ulterioară a accesului acesteia în grădiniţă/şcoala. 
12. Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incintele  si în clădirile unităţilor de  
învăţământ preuniversitar este permis în următoarele cazuri: 
a. la    solicitarea    educatorifor / învăţătorilor / înstitutorilor / profesorilor diriginţi / 
profesorilor clasei / conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 b. la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic 
în unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 c.  pentru rezolvarea unor probleme referitoare Ia   acte/documente de studii sau 
alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor / reprezentanţilor 
legali cu personalul secretariatului unităţilor de învăţământ preuniversitar, al 
cabinetului medical sau cu educatorul / învăţătorul / profesorul diriginte / conducerea unităţii de 
învăţământ; 
d. la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun 
acord cu educatorii / învăţătorii / institutorii / profesorii diriginţi/ profesorii clasei/ conducerea 
unităţilor de învăţământ; 
e. Ia diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe 
părinţii/reprezentantii legali; 
f.       în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în regulamentele interne ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. 
Notă 1 : părinţii îşi vor aştepta copiii în afara şcolii, la corpul B, bd. Decebal 

    Notă 2 : la corpurile A și B parcarea autoturimelor personale este interzisă. 
 

13. Unităţile de învăţământ vor stabili locul în care părinţii/ reprezentanţii legali pot  
aştepta ieşirea copiilor de la cursuri sau până la care îi pot conduce pe copii la cursuri şi vor 
informa elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali despre aceasta. 
14.  Părinţii/ tutorii legali instituiţi nu au acces în unităţile de învăţământ decât în pauze, cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră. 
15. Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub  
influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au 
intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 
16. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de   câini sau care au asupra lor   arme sau  
obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 
inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 
alcoolice. 
 
Responsabilităţi 
17.Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 

a)întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/ jandarmerie, planul  
de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete privind 
accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului; 
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b)stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi a celorlalte persoane din unitatea de 
învăţământ în legătură cu  supravegherea elevilor şi însoţirea,  după caz,  a 
persoanelor străine, menţinerea ordinei şi disciplinei pe timpul desfăşurării  
programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea  
şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii; 

c) stabileşte orarul şcolar, programul de audienţe, precum şi regulile de acces şi  
comportare in şcoală şi le afişează la punctul de control; 

d)organizează instruirea cadrelor didactice şi a personalului tehnico-administrativ pentru 
cunoaşterea şi aplicarea prevederilor ghidului de proceduri interne; 

e)informează elevii si părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre reglementării interne 
referitoare la accesul în unitatea de învăţământ; 

f) informează, în regim de urgenţă, organeIe de poliţie sau jandarmi şi Inspectoratul Şcolar 
asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publica precum, şi 
asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în şcoală / grădiniţă sau în imediata 
apropiere a acesteia; 

g)asigură confecţionarea şi păstrarea ecusoanelor şi vizează anual valabilitatea celor aflate 
în uz, aplicând ştampila instituţiei în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în acest 
act. 
18. Cadrele didactice au următoarele obligaţii si responsabilităţi: 
a)  să cunoască şi să respecte îndatoririle ce Ie revin, în calitate de profesori de serviciu; 

b)  să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi /sau organele  
de poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze  
ordinea publică, precum şi   asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta 
şcolii sau în imediata apropiere a acesteia. In cazul unor incidente grave sau al unor  
situaţii care pot conduce la acte grave de violenţă sau la incidente care pot pune în  
pericol siguranţa elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate organele de 
poliţie/jandarmerie; 

c) conducerile   unităţilor   de   învăţământ,  educatorii / învăţătorii/ institutori/ profesorii 
diriginţi/ vor organiza şi realiza instruirea elevilor şi a părinţilor pentru cunoaşterea şi  
aplicarea prevederilor Regulamentului Intern şi a procedurilor care reglementează 
prezenta şi comportamentul acestora în unitatea de învăţământ. 

 
 
 
 

Director,  
prof. Carmen-Elena Corlățeanu
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ANEXA NR.  1 
 
 
 
 

 
- să se conformeze prevederilor cuprinse în Legea Învăţământului precum şi în 

celelalte legi, decrete, hotărâri în vigoare; 
- să semneze zilnic condica de prezenţă; 
- să respecte şi să îndeplinească la timp şi în bune condiţii sarcinile, hotărârile şi 

dispoziţiile consiliului profesoral, consiliului de administraţie şi ale directorilor 
liceului; 

- să respecte programul zilnic de lucru şi orarul şcolii, stabilite de conducerea 
unităţii;  

- să asigure suplinire cu cadre didactice de specialitate în situația când solicită 
învoire în interes personal sau pentru participare la concursuri, proiecte, alte 
activități profesionale; 

- să anunțe secretariatul sau directorul în cazul în care nu pot participa la ore 
conform programului stabilit cel mai târziu în ziua respectivă; 

- să întocmească la timp planificările anuale şi semestriale. Profesorii vor 
comunica şi elevilor planificarea calendaristică semestrială, care asigură 
parcurgerea materiei prevăzută de programele şcolare; 

- să respecte principiul notării ritmice; la obiectele prevăzute cu două-trei ore pe 
săptămână se fac minim două notări prin examinare orală, iar la cele cu patru 
sau mai multe ore minimum trei notări prin examinări orale pe fiecare semestru; 

- notele acordate se comunică elevilor imediat după examinare şi se trec în 
catalog; 

- analiza tezelor şi consemnarea notelor în catalog se fac cel mai târziu în 
penultima săptămână a semestrului. Tezele se păstrează la şcoală timp de un 
an. 

- pentru elevii corigenţi, înaintea sesiunii de corigenţă, profesorii vor organiza 
activităţi prin pregătire suplimentară: meditaţii, consultaţii, lecţii de sinteză, la care 
pot participa elevii în cauză; 

- profesorii au datoria să apere valorile materiale ale liceului, stricăciunile din 
avutul şcolii sancţionându-se potrivit legislaţiei în vigoare; 

- profesorii sunt obligaţi să stabilească relaţii optime cu elevii, să abordeze cu calm 
şi răbdare toate problemele şcolii, să acorde o atenţie deosebită elevilor cu nevoi 
speciale; 

- profesorii au datoria morală să lupte împotriva discriminării sub orice aspect: 
religie, etnie, sex, şi pentru egalitatea de şanse a tuturor elevilor; 

- profesorul răspunde de documentele şcolare – cataloagele; 
- în cazul unei situaţii conflictuale între elevi – elevi, elevi – profesori, profesori – 

familie, cadrele didactice au obligaţia de a informa pe cale ierarhică:  
- profesorul de serviciu 
- responsabilul catedrei 
- responsabilul comisiei diriginţilor 
- consilierul educativ 
- directorul. 

- Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a profesorilor 
diriginţi/învăţătorilor, respectiv a profesorilor de specialitate care desfăşoară 



LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMŢ  REGULAMENT INTERN 
  ANUL ŞCOLAR   2018 – 2019,  
  Modificat în baza OMEN nr. 3027/ 2018 
 

 20 

activităţi în spaţiile respective. Tot ei răspund de recuperarea contravalorii 
daunelor produse de la colectivele respective. 

- Laboratorul, sala studio  Th. Macarie şi sala de sport au un regim special. Cheia 
acestor săli se eliberează numai profesorilor, accesul elevilor fiind permis doar 
împreună şi sub supravegherea unui cadru didactic. 

- Profesorii diriginţi/ învăţătorii afişează în sălile de clasă lista elevilor de serviciu 
pe clasă. Toate listele vor fi predate şi la direcţiune. Dirigintele trebuie să 
supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care elevii îşi 
duc la îndeplinire sarcinile desemnate .  

- Cadrele didactice, inclusiv profesorii de specialitate au obligaţia de a consemna 
în catalog absenţele elevilor până în datele de 15, respectiv 30 ale fiecărei luni,. 
Consemnările întârziate cu peste 5 zile vor atrage sancţiuni din partea direcţiunii, 
conform legislaţiei în vigoare. 
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ANEXA  NR. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Se va prezenta la program la ora 07.50, respectiv 13.20. 
- Va purta obligatoriu ecusonul profesorului de serviciu. 
- Va respecta planificarea întocmită şi nu va face schimbări de program decât cu 

aprobarea directorului. 
- La începerea programului, profesorii de serviciu vor face instruirea elevilor de 

serviciu privind intrarea persoanelor străine în şcoală şi le vor înmâna procesele-
verbale ce vor fi întocmite şi predate la sfârşitul programului profesorului de 
serviciu. În cazul în care elevul de serviciu planificat nu s-a prezentat, va lua 
legătura cu dirigintele clasei sau cu clasa pentru a programa următorul elev. 
Dacă absenţa elevului planificat este nejustificată se va face o notă de constatare 
şi sancţionare. 

- Va asigura securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă a cadrelor didactice. 
- Va controla starea de curăţenie, integritatea bunurilor materiale din şcoală la 

începutul şi la sfârşitul programului şi va răspunde de orice deteriorare produsă. 
- Va ajuta conducerea şcolii să soluţioneze în mod optim suplinirea cadrelor 

didactice absente în ziua respectivă. 
- Va da  relaţii persoanelor străine venite în liceu, persoanelor în interes de serviciu 

sau informaţii părinţilor. 
- La terminarea programului, fiecare profesor de serviciu va încheia un proces – 

verbal (în condica profesorului de serviciu) în care va consemna: data, numele şi 
prenumele, observaţii asupra desfăşurării programului, evenimente deosebite şi 
măsurile luate. 

- În cazul semnalării unor abateri ale elevilor, face investigaţiile corespunzătoare 
şi, dacă este cazul, aduce la cunoştinţa dirigintelui sau directorului cele 
constatate. 

- Pentru corpurile A şi C, profesorii de serviciu controlează studiul individual al 
elevilor. 

- În cazul unei situaţii conflictuale între elevi – elevi, elevi – profesori, profesori – 
familie, cadrele didactice au obligaţia de a informa pe cale ierarhică:  

- responsabilul catedrei 
- responsabilul comisiei diriginţilor 
- consilierul educativ 
- directorul. 

- După terminarea programului, profesorul de serviciu verifică existenţa tuturor 
cataloagelor şi a condicii de prezenţă a cadrelor didactice, asigurându-se de 
securitatea acestora. 

- Verifică prin sondaj în pauze dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute. Neregulile 
constatate vor fi anunţate administratorului de patrimoniu sau direcţiunii. 
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ANEXA  NR. 3 
 
 

 
- Să frecventeze cu regularitate  orele de curs. 
- Să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă. Uniforma şcolară nu este 

obligatorie, dar este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată şi 
îngrijită Se interzic: tricourile sub bust, părul neîngrijit, piercing-ul. 

- Să respecte normele de comportament civilizat în şcoală, în familie, pe stradă şi în 
locuri publice. 

- Să respecte personalul didactic şi pe cel administrativ şi de serviciu al şcolii. 
- Să cunoască şi să respecte legile ţării, regulamentul şcolar, regulamentul de ordine 

interioară şi cele privitoare la apărarea  sănătăţii. 
- Să nu frecventeze barurile, cazinourile şi să nu practice jocuri de noroc. 
- Să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce le revin ca elev de serviciu pe clasă. 
- Să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din 

timpul orelor şi la activităţile extraşcolare. 
- Să păstreze cu grijă bunurile şcolii, să respecte tehnica securităţii muncii şi cea de 

prevenire şi stingere a incendiilor. 
- Accesul în şcoală se va face pe baza carnetului de elev. 
- Transferul elevilor se realizează conform reglementărilor legale în vigoare, cu 

aprobarea în CA şi în condiţiile speciale ale învăţământului  vocaţional 
artistic: prin verificarea aptitudinilor  artistice prin test de specialitate (mapă 
desene pentru clasele V – VIII arte vizuale), respectiv,  probă tip (auz, ritm şi 
memorie muzicală pentru clasele I-VIII muzică), examene de diferenţă la 
specialitate pentru clasele de liceu. 

- Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de 
învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul 
secundar superior, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau 
apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral.  

- Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate 
din totalul orelor de  studiu sau cel  puţin 30% din totalul orelor la o disciplină 
de studiu, cumulate pe un an şcolar. 

- În cazul deteriorării bunurilor şcolii, precum şi în cazul deteriorării pereţilor sălilor de 
clasă, laboratoarelor, instalaţiilor sanitare sau instalaţiilor electrice, reparaţia 
acestora va fi suportată de către contravenient sau de către colectivul de elevi 
care a avut acces la spaţiul respectiv. 

- Se interzice introducerea în şcoală de aparatură de ascultare sau înregistrare audio 
(radio, casetofoane, celulare, pagere etc.) cu excepţia manifestărilor cultural-
artistice desfăşurate sub supravegherea diriginţilor sau altor cadre didactice. 

- Se interzice machiajul excesiv, purtarea podoabelor excesive de către fete, iar 
băieţilor li se interzice purtarea cerceilor, baticurilor sau pieptănăturilor 
neadecvate. 

- Elevii îşi vor îndeplini îndatoririle fundamentale: prezenţa la cursuri, studiul în şcoală şi 
individual, precum şi îndatoririle adiacente: solicitări din partea cadrelor didactice, 
serviciul pe clasă, activităţi extraşcolare (cultural-artistice, sportive etc.) 

- Telefoanele mobile vor fi închise obligatoriu în timpul orelor şi vor putea fi folosite doar 
în pauze. Şcoala nu răspunde de pierderea sau furtul acestora. 
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- Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţa celor în drept, respectându-se 
ierarhia, folosind un limbaj şi comportament civilizat, evitându-se situaţiile în care 
elevii îşi fac singuri dreptate. 

- Se interzice introducerea persoanelor străine în şcoală. 
- Este interzis fumatul în incinta şcolii. 
- Elevii sunt obligaţi să adopte o atitudine de respect reciproc. Nu se admit: proferarea 

de injurii, insulte, calomnii, comportament necivilizat, incitarea la tulburări de orice 
tip. 

- Se interzice organizarea activităţilor străine de interesele şcolii şi neautorizate. 
- Se interzice părăsirea şcolii în timpul programului şi perturbarea orelor de curs. 
- Se interzice introducerea şi consumul băuturilor alcoolice în şcoală şi prezenţa la 

cursuri sub influenţa  alcoolului. 
- Se interzice staţionarea în faţa şcolii de către grupuri de tineri care perturbă 

desfăşurarea normală a orelor de curs. 
- Elevii nu pot parca maşinile în incinta şcolii. 
- Notă: Lucrările practice (sculpturi, picturi, icoane, imprimeuri, tapiserii, fotografii etc.) 

ale elevilor claselor a XII-a care susţin examenul pentru certificarea 
competenţelor profesionale vor intra în patrimoniul Liceului de Arte „Victor 
Brauner”. Prezenta notă se aduce la cunoştinţa elevilor în momentul înscrierii la 
examen. 

- Elevii selecţionaţi pentru olimpiada naţională pot beneficia de o învoire de 10 zile 
(clasele de liceu), respectiv 5 zile (2 pentru faza zonală şi 3 pentru faza naţională 
la clasele III-VIII) pentru studiu, cu acceptul dirigintelui, condiţionat de situaţia la 
învăţătură, de recuperarea materiei, de frecvenţa anterioară la cursuri 

- Încălcarea regulamentului de intern se sancţionează conform ROFUIP. 
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ANEXA NR. 4 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă elevii şi părinţii 
acestora de consecinţele încălcării lui. 

- Părinţii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prezentul 
regulament în calitate de parteneri implicaţi în procesul instructiv-educativ şi de 
formare a propriilor copii. 

- Potrivit prevederilor legale Părintele/tutorele legal are obligatia, de a asigura 
frecventa şcolara a elevului în învăţământul obligatoriu si de a lua masuri pentru 
şcolarizarea elevului, pâna la finalizarea studiilor. 

- Părintele/ tutorele legal al elevului poate solicita învoirea acestuia 5 zile pe 
parcursul unui semestru. Prezentarea motivărilor medicale se va face în termen 
de 7 zile de la revenirea la cursuri. În caz contrar, ele nu vor fi luate în 
considerare. 

- Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, 
sa ia legatura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a 
cunoaste evolutia elevului.  

- Părinţii au dreptul şi obligaţia de a ţine legătura strânsă cu şcoala, interesându-se 
permanent de situaţia şcolară a propriului copil, participând la şedinţele cu părinţii 
organizate la nivel de clasă precum şi la toate celelalte forme de întâlnire stabilite 
de şcoală. 

- Părinţii au dreptul şi obligaţia să ia şi să ţină legătura cu profesorul de 
specialitate. 

- Părintele / tutorele legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unor stari 
conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discutii amiabile, cu 
respectarea urmatoarelor etape: 

a) discutie amiabila cu cadrul didactic implicat; 
b) discutie amiabila cu învăţătorul / dirigintele / şeful de catedră implicat; 
c) discutie amiabila cu directorul; 
d) cerere scrisa adresata conducerii unitatii de învăţământ preuniversitar. 

        -  În cazul în care au fost parcurse etapele a) - d) de la art. precedent, 
 părintele/tutorele  legal al elevului are dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la 
 inspectoratul şcolar  judeţean/minister. 

       -   Părinţii îşi vor aştepta copiii în afara şcolii, la corpul B, bd. Deceba l; 
     -   Părinţii, profesorii şi elevii nu pot parca în incinta şcolii, la corp B. 
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ANEXA NR. 5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- organizează şi conduce activitatea clasei încredinţate, ţinând seama de 
problemele ei specifice şi de sarcinile educative ale şcolii; 

- analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea 
acestora în vederea îndeplinirii îndatoririlor şcolare; 

- pregăteşte şi asigură buna desfăşurare a orei de dirigenţie; 
- întocmeşte şi completează documentele dirigintelui: catalogul clasei, caietul 

dirigintelui, planul activităţii educative a clasei; 
- prelucrează cu elevii regulamentul şcolar şi regulamentul de intern; 
- urmăreşte evoluţia şcolară a fiecărui elev, controlează periodic carnetul de note 

al elevului; 
- răspunde de conduita elevilor în şcoală, de conduita şi integritatea fizică în timpul 

activităţilor în afara clasei; 
- verifică decenţa ţinutei elevilor. Este obligatoriu ecusonul  cu numele liceului, ca 

semn distinctiv. Se interzic: tricourile sub bust, părul neîngrijit, piercing-ul. 
- ia măsuri de sancţionare şi recompensare a elevilor; 
- ţine legătura cu profesorii clasei şi cu familia elevului; 
- participă la activităţile organizate la nivelul şcolii de comisia diriginţilor; 
- calculează media generală a fiecărui elev şi stabileşte clasificarea elevilor la 

sfârşitul anului şcolar; 
- distribuie manualele şi se preocupă de evidenţa şi recuperarea acestora; 
- stabileşte notele la purtare ale elevilor şi propune consiliului profesoral notarea 

sub 7,00 a elevilor care au avut abateri grave. 
- Are obligaţia de a avea grijă de documentele şcolare (se interzice scoaterea 

cataloagelor din incinta corpului B) 
- în cazul unei situaţii conflictuale între elevi – elevi, elevi – profesori, profesori – 

familie, cadrele didactice au obligaţia de a informa pe cale ierarhică:  
- profesorul de serviciu 
- responsabilul catedrei 
- responsabilul comisiei diriginţilor 
- consilierul educativ 
- directorul. 
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ANEXA  NR. 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- întocmeşte lucrările administrative privind începerea anului şcolar, încheierea 
semestrelor şcolare, încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice 
fel; 

- ajută conducerea şcolii la înscrierea elevilor, verificând documentele; 
- completează foile matricole, certificatele de absolvire şi diplomele de bacalaureat 

(certificatele de absolvire) ale elevilor şi ţin evidenţa lor; 
- păstrează dosarele cu actele elevilor; 
- se îngrijeşte de procurarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, 

hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 
- întocmeşte şi trimite în termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare: 

a. SC  0 – la începutul anului şcolar 
b. SC  1 – la începutul anului şcolar 
c. SC  2 -  la sfârşitul fiecărui semestru 
d. SC  3 – la sfârşitul semestrului II 
e. SC  4 – la sfârşitul anului şcolar, după perioada de corigenţe 
f. Lista nominală cu personalul didactic înscris la formele de 

perfecţionare 
g. Toate situaţiile privind elevii din Republica Moldova 

 
- redactează corespondenţa şcolii; 
- se îngrijeşte şi răspunde de păstrarea arhivei şcolii; 
- completează, cu datele necesare, condica pentru prezenţa personalului didactic 

şi urmăreşte semnarea  acesteia de către personalul didactic; 
- se îngrijeşte de completarea şi păstrarea dosarelor cu acte şi a cărţilor de muncă 

ale salariaţilor din liceu; 
- întocmeşte formele (dispoziţiile) de angajare, transferare, eliberare, promovare, 

salarizare şi sancţionare pentru întregul personal ce se angajează de directorul 
şcolii, care are calitatea de ordonator de credite, precum şi alte dispoziţii hotărâte 
de acesta, asigură păstrarea registrului de dispoziţii şi comunică conţinutul celor 
interesaţi; 

- execută dactilografierea lucrărilor de secretariat, contabilitate şi administraţie a 
şcolii; 

- îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu dată de conducerea liceului; 
- cere avizul direcţiunii pentru fişa postului. 
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ANEXA  NR. 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare, planul de 
casă,  precum şi alte lucrări de planificare financiară, în termenele şi condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

- urmăreşte executarea planurilor mai sus menţionate în scopul unei judicioase şi 
integrale utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea 
şcolii(sau conducerea şcolilor aflate în subordine) în vederea luării de măsuri 
operative pentru a se realiza sarcinile planificate; 

- întocmeşte actele justificative şi documentele contabile cu respectarea formelor 
şi regulilor de alcătuire şi completare stabilite; 

- organizează, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative şi al 
documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în 
evidenţa contabilă; 

- organizează şi exercită controlul preventiv, în conformitate cu reglementările în 
vigoare; 

- efectuează operaţii contabile şi organizează evidenţa contabilă sintetică şi 
analitică pentru şcoală şi şcolile afiliate şi se îngrijeşte de ţinerea ei la zi; 

- stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi se îngrijeşte de vărsarea sumelor 
respective în termenele stabilite; 

- primeşte şi execută formele de poprire şi sprijină realizarea titlurilor executorii, a 
contractelor încheiate de salariaţi şi le comunică la secretarele de şcoli în 
vederea reţinerilor respective în statele de plată a salariaţilor; 

- întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin 
conturile bancare, pentru urmărirea debitorilor de orice fel şi pentru achitarea 
creditorilor: organizează evidenţa contractelor încheiate în şcoală; 

- urmăreşte executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă şcoala în 
justiţie – pentru litigiile născute din executarea contractelor – potrivit însărcinării 
date de conducerea unităţii; 

- organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruieşte şi controlează 
periodic pe toţi gestionarii şcolilor aflate în subordine; 

- întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al şcolii, întocmeşte şi pune în 
aplicare statul de funcţii al întregii unităţi; 

- urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea 
şi drepturile personalului didactic şi administrativ-gospodăresc şi participă la 
stabilirea lor; 

- întocmeşte statele de plată a salariaţilor, a burselor şi drepturilor elevilor din 
unitate şi verifică statele de plată din centrul financiar; 

- întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice privind plata salariilor; 



LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMŢ  REGULAMENT INTERN 
  ANUL ŞCOLAR   2018 – 2019,  
  Modificat în baza OMEN nr. 3027/ 2018 
 

 28 

- clasează şi păstrează toate actele justificative, documentele contabile, fişele, 
balanţele de verificare etc.; 

- îndeplineşte oricare alte sarcini date prin acte normative cu caracter contabil-
financiar şi de salarizare; 

- conducătorul compartimentului financiar-contabil este subordonat ierarhic 
conducătorului unităţii în cadrul căreia funcţionează, iar din punct de vedere 
funcţional şi conducătorul compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic 
superior; 

- execută la termen următoarele: 
a. „Darea de seamă contabilă” – până la data de 10 ale fiecărui început de 

trimestru financiar(la Inspectoratul Şcolar); 
b. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare 

în conformitate cu dispoziţiile legale; 
c. organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară; 
d. asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii 

către bugetul statului, unităţile băncii şi terţi; 
e. organizează contabilitatea în întreg centrul financiar; 
f. angajează unitatea, prin semnătură, alături de conducătorul unităţii, în toate 

operaţiunile patrimoniale; 
g. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentul financiar-contabil 

pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc; 
h. răspunde de evidenţa şi păstrarea actelor normative publicate în Monitorul 

Oficial; 
 

- răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentul financiar-contabil cu 
privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale, 

- rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea 
financiar-contabilă; 

- răspunde administrativ, disciplinar sau penal, după caz, precum şi material 
pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare; 

- dacă în serviciul financiar-contabil funcţionează mai multe persoane, sarcinile se 
repartizează pe fiecare funcţie de către directorul şcolii, la propunerea celui care 
îndeplineşte funcţie de contabil şef în acea şcoală. 
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ANEXA  NR. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - Organizează activitatea specifică şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor 
legale şi în cadrul orarului stabilit de conducerea şcolii, astfel încât să permită accesul 
elevilor la fondul de carte al şcolii în intervalul: 9-17; 
      - Organizează colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice ; 
      - Se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând seama de 
cerinţele cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolară ;  
      - Foloseşte împrumutul interbibliotecar pentru a procura lucrările pe care biblioteca 
şcolii nu le posedă; 
      - Asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii, cu respectarea condiţiilor de 
răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare ; 
      - Verifică periodic fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi ia măsuri de recondiţionare şi 
legare a cărţilor, sau, după caz, propune casarea publicaţiilor, aparatelor şi 
echipamentelor perimate din punct de vedere fizic sau ştiinţific ; 
      - Ţine la zi documentele de evidenţă ale fondurilor de publicaţii şi ale activităţilor de 
bibliotecă şi asigură instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile 
bibliotecii; 
      - Elaborează planul activităţii bibliotecii, raportul de activitate anual şi situaţiile 
statistice ale bibliotecii ; 
      - Răspunde operativ şi eficient cerinţelor de lectură şi informare documentară ale 
elevilor şi cadrelor didactice ; 
      - Pune la dispoziţia cititorilor în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile solicitate ; 
      - Asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu în conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate ; 
      - Organizează activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, punând la dispoziţia 
cititorilor lista publicaţiilor recent intrate în bibliotecă; 
      - Organizează vitrine, standuri, expoziţii şi prezentări de cărţi, precum şi reuniuni, seri 
literare, etc. 
      - Întreprinde, în colaborare cu personalul didactic, acţiuni de iniţiere a elevilor tehnicile 
de biblioteconomice, bibliografice şi de studiu; 
      - Îi deprinde pe elevi cu folosirea cataloagelor, consultarea lucrărilor de referinţă, 
selectarea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi în cercurile şcolare, 
examene, olimpiade şi concursuri; 
      - Îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor 
procesului de învăţământ şi ţinând seama de particularităţile psihopedagogice şi de 
vârstă, de pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale elevilor; 
      - Îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursurile şi întâlnirile 
de specialitate organizate de forurile tutelare, prin schimburi de experienţă şi prin studiu 
individual; 
      - Foloseşte în toate lucrările legate de tehnica de bibliotecă şi de activitatea cu elevii 
şi cadrele didactice, reglementările în vigoare, fiind obligat să ia cunoştinţă de acestea şi 
să le aplice. 
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ANEXA  NR. 9 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Răspunde de gestiunea laboratoarelor AEL din Corpul B vechi, ţinând o evidenţă 
clară a materialului existent în laborator, în urma inventarelor făcute anual la nivelul 
unităţii şcolare; 

2. identifică şi propune casarea materialului didactic a cărui uzare este imposibilă sau 
a cărui utilizare prezintă pericol pentru elevi şi profesori; 

3. împreună cu profesorii care desfăşoară ore în laborator, urmăreşte păstrarea 
mobilierului în bune condiţii: în cazul producerii unor stricăciuni, îl informează, după 
caz, pe profesor, diriginte, pe directorul unităţii şcolare, în vederea recuperării 
prejudiciului de la elevul vinovat; 

4. participă la recepţionarea materialului didactic nou intrat în şcoală, urmărind ca 
acesta să corespundă parametrilor menţionaţiîn fişa tehnică ce însoţeşte produsul 
şi întocmşte proces-verbal de recepţie, iar în cazul când produsul corespunde, îl 
înregistrează în fişele de inventariere; 

5. urmăreşte ca echipamentele din laboratorul să fie în stare de funcţionare, iar în caz 
contrar va solicita, prin referat de necesitate adresat conducerii şcolii, asigurarea 
fondurilor necesare reparaţiei; 

6. respectă cu stricteţe normele privind protecţia muncii, normele privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi normele legale în vigoare. 

 
În calitate de cadru didactic auxiliar: 

7. colaborează cu profesorii pentru pregătirea lucrărilor, tipizatelor, portofoliilor, 
necesare procesului educativ; 

8. în timpul orelor, asigură asistenţa tehnică profesorilor; 
9. se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale 

prin participarea la cursuri, sesiuni, consfătuiri, în vederea aplicării corecte şi 
complete a reformei învăţământului; 

10. foloseşte în toate lucrările legate de tehnica de laborator şi de activitatea cu elevii şi 
cadrele didactice, reglementările în vigoare, fiind obligat să ia cunoştinţă de acestea 
şi să le aplice. 
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 ANEXA  NR. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

- rezolvă toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc; 
- întocmeşte planul de muncă al sectorului administrativ, pe care îl supune 

aprobării conducerii liceului, repartizând sarcini concrete pe fiecare angajat în 
parte şi urmăreşte aplicarea lor; 

- coordonează, îndrumă şi controlează munca angajaţilor în subordine; 
- răspunde de înzestrarea şi aprovizionarea claselor, laboratoarelor, atelierelor de 

instruire practică şi a atelierelor de întreţinere şi reparaţii cu utilaje, aparatură şi 
materiale necesare, 

- răspunde de justa planificare, repartizare şi întrebuinţare a materialelor; 
- administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de 

inventarul instituţiei pe care-l repartizează pe gestionari şi a căror evidenţă o ţine; 
- urmăreşte executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia în 

problemele de resort, la însărcinarea conducerii şcolii; 
- face parte din comisia de declasare şi clasare a bunurilor; 
- administrează localurile instituţiei, asigură curăţenia lor şi se ocupă de încălzitul 

şi iluminatul lor; 
- asigură paza şi securitatea clădirilor şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea 

incendiilor, 
- ia măsurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor localurilor de clădire şi 

mobilierului deteriorat; 
- răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcţie de spaţiu, de 

nevoile instituţiei şi de obligaţiile legale de muncă, 
- se ocupă de pregătirea la timp a şcolii pentru începutul anului şcolar. 

 


