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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. – (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioară, numit în continuare şi ROI, conţine norme
specifice privind desfăşurarea activităţilor instructiv – educative, cu caracter şcolar şi extraşcolar, a
activităţilor de natură administrativă, financiar – contabile şi de secretariat din cadrul Colegiului
Naţional “Mircea Eliade” din Sighişoara;
(2) Regulamentul de Ordine Interioară este elaborat de catre Comisia de întocmire şi respectare a
ROI, numită de Consiliul de Administraţie, şi se supune aprobării Consiliului Profesoral prin vot
deschis, cu majoritate simpla din numărul membrilor prezenţi. El îşi produce efecte pentru anul şcolar în
curs şi intră în vigoare imediat după adoptare;
(3) Regulamentul de Ordine Interioară este elaborat în concordanţă cu prevederile “Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar” aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.115/2014, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, “Statutul
elevilor” aprobat de Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin ordinul nr. 4742/2016
şi a altor acte normative în vigoare care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai
educaţiei;
(4) Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară sunt elaborate în spiritul valorilor democratice,
europene şi al respectului faţă de tradiţiile poporului român, fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală
şi armonioasă a personalităţii elevilor;
(5) 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 demersului didactic, completat şi îmbogăţit de activităţi extraşcolare şi
acţiuni realizate în cadrul programelor şi proiectelor locale, naţionale şi europene/internaţionale.
Art. 2. - Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii pentru întregul personal
didactic şi nedidactic, pentru toţi elevii şcolii şi parinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de
persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine.
Art. 3. - Regulamentul de Ordine Interioară va fi revizuit anual, la începutul fiecarui an şcolar.
Propunerile pentru revizuirea ROI vor fi depuse la Comisia de întocmire şi respectare a ROI care le
supune spre aprobare Consiliului Profesoral întrunit în prima şedinţă de lucru din anul şcolar respectiv.
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Art. 4. - Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară vor fi aduse la cunoştinţă elevilor şi
părinţilor acestora de către diriginţii fiecărei clase în prima oră de dirigenţie şi respectiv în prima şedinţă
cu părinţii. Atât elevii cât şi părinţii acestora îşi vor asuma prevederile ROI pe baza de semnătură.
Art. 5. - Regulamentul de Ordine Interioară se publică pe site-ul Colegiului Naţional „Mircea
Eliade” şi este editat în 4 (patru) exemplare originale, distribuite astfel:
- un exemplar la Directorul Colegiului Naţional „Mircea Eliade”;
- un exemplar la Comisia de întocmire şi respectare a ROI;
- un exemplar în Sala Profesorală;
- un exemplar la Bibliotecă.
Art. 6. - Necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul colegiului, elevii şi
părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
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CAPITOLUL II. – Organizarea şi conducerea Colegiul Naţional „Mircea Eliade”
Art. 7. – Colegiul Naţional „Mircea Eliade” din Sighişoara, este unitate cu personalitate juridică,
ordonator terţiar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Mureş.
Colegiul Naţional „Mircea Eliade” este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar şi
funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale în vigoare, a actelor normative elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a deciziilor Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Mureş şi al prezentului regulament.
Art. 8. - Activitatea didactică se desfăşoară pe filieră teoretică şi vocaţională, cu următoarea structură:
 Secţie cu predare în Limba Română,




Profil real
-

Matematică – informatică, informatică intensiv

-

Ştiinţe ale naturii

Profil umanist
-



Filologie - intensiv engleză

Profil sportiv – liceu cu program sportiv

 Secţie cu predare în Limba Maghiară


Profil real
-



Matematică – informatică, informatică intensiv

Profil umanist
-

Filologie – intensiv germană – engleză .

Art. 9. – (1) Planul de Şcolarizare a Colegiului Naţional „Mircea Eliade” se fundamentează şi se
întocmeşte, în conformitate cu proiectele de dezvoltare instituţională, de catre director, după consultarea
Consiliului Profesoral, a reprezentanţilor parinţilor, a agenţilor economici şi se aprobă de către Consiliul
de Administraţie;
(2) Structura Planului de Şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune şcoala, limbile moderne
studiate şi pachetul de discipline opţionale sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta
Educaţionala a colegiului;
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(3) Oferta Educaţională este elaborată pe baza propunerilor catedrelor/comisiilor metodice, dezbătută în
Consiliul Profesoral şi aprobată de Consiliul de Administraţie. După aprobare oferta devine act oficial
şi este postată pe site-ul colegiului;
(4) Strategia de promovare a Ofertei Educaţionale, la nivel municipal şi judeţean, este stabilită şi aprobată
de Consiliul de Administraţie.
Art. 10. – Conducerea Colegiului Naţional „Mircea Eliade” este asigurată, conform legii, de Consiliul
de Administraţie, de Director şi Director Adjunct, în funcţie de atribuţiile fiecărora.
Art. 11. – (1) Consiliul de Administraţie este format din 9 membrii şi are următoarea componenţă:
- Dunduc Gabriel – director – preşedinte
- Laszlo Imola – director adjunct – membru
- Suciu Lia – profesor – membru
- Lupşor Leontin – profesor – membru
- David Dan – reprezentantul părinţilor – membru
- Csaszar Ildiko– reprezentantul părinţilor – membru
- Colceru Dan – reprezentantul Consiliului Local
- Buzogany Erzsebet– reprezentantul Consiliului Local
- Şuşu Adina– reprezentantul Primarului
(2) La şedinţele Consiliului de Administraţie mai participă, fără drept de vot:
- Duşmănescu Carmen – profesor – secretarul Consiliului de Administraţie
- Dîcă Gabriela – profesor – din partea sindicatului
(3) Reprezentanţii cadrelor didactice în Consiliul de Administraţie se aleg, la începutul fiecărui an
şcolar, sau ori de câte ori un loc devine liber, de către Consiliul Profesoral;
(4) Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie este în domeniul organizatoric şi administrativ.
Membrii acestuia coordonează activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea
directorului.

Art. 12. - Conducerea colegiului acţionează în comun alături de Consiliul Profesoral, Comitetul de
Părinţi, Consiliul Elevilor şi autorităţile Administraţiei Publice Locale, în activitatea pe care o
desfăşoară.
Art. 13. – Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi colective/comisii de
lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile
prezentului regulament. La nivelul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” sunt constituite, conform legii,
următoarele organisme funcţionale:
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1. Consiliul Profesoral - alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică,
titular şi suplinitor, are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Componenţa Consiliului
Profesoral este specificată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. Acest
organism, prezidat de către director, se întruneşte de regulă lunar, dar cel puţin de două ori pe semestru.
La propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic
Consiliul Profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie. Convocarea şedinţelor Consiliului
Profesoral se face cu cel puţin 3 (trei) zile înainte, prin afişaj la loc vizibil în Cancelarie. Şedinţele
Consiliului Profesoral se ţin fără afectarea orelor de curs;
a) Participarea la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice;
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară şi se consemnează în
procesul verbal de şedinţă. Cumularea unui număr de 3 (trei) absenţe nemotivate în decursul unui
an şcolar va atrage după sine pierderea calificativului „Foarte bine” pentru anul şcolar respectiv;
b) Ședinţele Consiliului Profesoral se desfăşoară legal doar în prezenţa a două treimi din numărul
total al membrilor. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din
numărul celor prezenţi şi sunt obligatorii pentru toţi cei vizaţi;
c) La şedinţele Consiliului Profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţii desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului Elevilor, ai autorităţilor locale şi ai
partenerilor colegiului. Personalul didactic auxiliar participă la şedinţe numai atunci când pe
ordinea de zi sunt prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia.
2. În cadrul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” sunt constituite Comisii de specialitate pe diferite
arii curriculare sau pe domenii specifice, conform hotărârii Consiliului de Administraţie. Componenţa
acestor comisii, precum şi persoanele nominalizate să coordoneze activitatea lor, este specificată în
Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 14. - În funcţie de necesităţi, directorul unităţii poate dispune constituirea şi funcţionarea de comisii
şi colective de lucru suplimentare.
Art. 15. - Comisiile şi colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil, numit de către Consiliul
de Administraţie, faţă de care răspunde pentru activitatea desfăşurată. Atribuţiunile şi responsabilităţile
acestora sunt stabilite prin programe şi regulamente proprii.
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Art. 16. - Catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru care funcţionează în cadrul Colegiului
Naţional „Mircea Eliade” sunt coordonate direct de către directori.
Art. 17. – (1) Ca organism de reprezentare al elevilor, în cadrul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” se
constituie Consiliul Elevilor. Acesta este format din liderii elevilor de la fiecare clasă şi se organizează şi
funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de Administraţie;
(2) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
şi în Comisia pentru combaterea violenţei;
(3) Activitatea Consiliului Elevilor este coordonată de cadrul didactic responsabil cu activitatea
educativă;
(4) Activităţile Consiliului Elevilor se desfăşoară în afara orarului zilnic, iar activităţile organizate de
acesta pot fi susţinute numai cu aprobarea directorului, la cererea expresă a preşedintelui cu respectarea
prevederilor specifice din Statutul Elevilor.
Art. 18. - (1) În Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi
funcţionează Comitetul de Părinţi al clasei;
(2) Comitetul de Părinţi al clasei se alege, prin majoritate simpla a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa;
(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinţi al clasei are loc în primele 30 de
zile de la începerea cursurilor anului scolar;
(4) Comitetul de Părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima
şedinţă de dupa alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică
profesorului diriginte;
(5) Comitetul de Părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a
părinţilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul Profesoral, în consiliul
clasei şi în relaţiile cu echipa managerială;
(6) Atribuţiile Comitetului de Părinţi al clasei sunt reglementate în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.
Art. 19. - (1) La nivelul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” funcţionează Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor.
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(2) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Colegiul Naţional „Mircea Eliade” este compus din
preşedinţii Comitetelor de Părinţi ai fiecărei clase.
(3) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesulverbal al şedinţei.
(4) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele de
conducere şi comisiile constituite la nivelul colegiului, din care aceştia trebuie să facă parte.
(5) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul
regulament intern; regulamentul este avizat de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, prin majoritatea
voturilor membrilor prezenţi.
(6) Preşedintele reprezintă Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în relaţia cu alte instituţii.
(7) Atribuţiile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor sunt reglementate în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Art. 20. - Asociaţiile de părinţi cu personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare şi pot contribuii la susţinerea materială a şcolii.
Art. 21. – Directorul repartizează sălile de clasă la începutul fiecărui an şcolar, ţinând cont de efectivul şi
particularităţile fiecărei clase. Având în vedere ca numărul de săli este mai mic decât numărul de clase, tot
la începutul fiecărui an, se stabilesc aşa numitele clase „zburătoare” care îşi vor schimba sala de clasă în
funcţie de orarul stabilit. Statutul de clasă „zburătoare” este temporar şi este atribuit, de regulă, acelor
clase cu cel mai redus efectiv, astfel încât schimbarea locaţiei de desfăşurare a orelor să se facă operativ.
Art. 22. – (1) Activitatea didactică curentă în Colegiul Naţional „Mircea Eliade” se desfăşoară de luni
până vineri între orele 8:00 – 15:00. In acest interval Comisia pentru Orar va stabili orarul pentru
fiecare clasa respectând durata de 50 de minute pentru fiecare ora de curs. Intre două ore de curs se
prevede o pauză de 10 minute iar dupa a treia ora de curs se inserează o pauză de 20 de minute;
(2) Excepţie de la acest program o fac doar clasele de matematică – informatică, informatică intensiv,
care îşi desfăşoară activităţile practice de laborator pe grupe între orele 8:00 – 10:50 şi respectiv 14:10 –
17:00 sau 15:10 – 18:00 dupa caz;
(3) Directorul sau Consiliul de Administraţie, în situaţii cu totul speciale, pot decide asupra schimbării
programului normal de lucru atât în ce priveşte durata orei de curs şi/sau a pauzelor cât şi suspendarea
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completă a orelor de curs ale unei/unor clase, sau a tuturor claselor din şcoală, cu obligativitatea
recuperării activităţilor prevăzute în planificările aferente acestora.
Art. 23. – (1) Directorul, cu aprobarea Consiliul de Administraţie, poate încheia, conform legii,
contracte de închiriere a unor spaţii ale colegiului unor persoane fizice sau juridice. Clauzele contractuale
şi tarifele practicate trebuie sa reprezinte doar interesele şcolii;
(2) Venituri extrabugetare pot fi atrase şi prin susţinerea de spectacole, organizarea de expoziţii, cazări
ocazionale în spaţiile deschise sau închise ale şcolii, contracte de parteneriat cu persoane fizice sau
juridice, participarea la diferite programe şi proiecte europene, sponsorizări, donaţii, etc.;
(3) Cheltuirea fondurilor extrabugetare poate fi facută în exclusivitate doar pentru dezvoltarea şi
întreţinerea bazei materiale a şcolii.
Art. 24. – (1) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi/sau Asociaţia de părinţi cu personalitate juridică,
legal constituită pe lângă Colegiul Naţional „Mircea Eliade” pot atrage resurse financiare extrabugetare,
constând în contribuţii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi
străinătate;
(2) Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din
proprie iniţiativă sau în urma solicitării Consiliului de Administraţie al colegiului;
(3) Este strict interzisă implicarea cadrelor didactice sau a diriginţilor în gestionarea fondurilor provenite
din contribuţiile mai sus menţionate.
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CAPITOLUL III. - Organizarea personalului în Colegiul Naţional „Mircea Eliade”
Art. 25. - (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de
funcţii şi prin proiectul schemei de încadrare conform legii;
(2) Prin organigramă se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative,
catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte
structuri funcţionale prevazute de legislaţia în vigoare, prin care se acţionează pentru aplicarea normelor
juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice;
(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aproba de către Consiliul
de Administraţie şi se înregistrează ca document oficial.
Art. 26. – Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se
află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama. La nivelul
Colegiului Naţional „Mircea Eliade” funcţionează următoarele compartimente de specialitate:
secretariat, financiar-contabil şi administrativ, potrivit legislaţiei în vigoare.
(1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului Colegiului Naţional „Mircea Eliade” şi
îndeplineşte sarcinile atribuite prin fişa postului, Legea nr. 1/2011 şi ROFUIP.
(2) Programul normal de lucru al Compartimentului Secretariat este de luni pană vineri, intre orele
7:30 – 15:30. In relaţia cu elevii, parinţii, personalul didactic şi nedidactic auxiliar din şcoală precum şi
pentru alte persoane interesate, programul secretariatului este zilnic, de luni până vineri, intre orele 12:00
– 15:00. Acest program va fi afişat la avizierul şcolii şi pe uşa secretariatului. Pe perioada examenelor sau
a altor manifestări, programul de lucru al Compartimentului Secretariat va fi stabilit de către directorul
instituţiei. Secretarul va verifica zilnic, la sfârşitul programului de lucru, existenţa faptică a tuturor
cataloagelor şi condicilor de prezenţă. Acestea vor fi depozitate în dulapul special amenajat şi se va
verifica siguranţa încuietorilor. Cheia va rămâne în posesia secretarului.
(3) Compartimentul administrativ este subordonat directorului adjunct al Colegiului Naţional
„Mircea Eliade”, este coordonat de un administrator şi este alcătuit din:


personal de întreţinere (tâmplar) – 1 post;



personal de curăţenie – 4 posturi;



personal de pază – 2 posturi.
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(4) Personalul administrativ îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cele special
prevăzute în fişa postului;
(5) Programul normal de lucru al personalului administrativ este următorul:


personalul de întreţinere – zilnic, de luni până vineri, intre orele 8:00 – 16:00



personalul de curăţenie – o persoană zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, două
persoane zilnic, de luni până vineri, între orele 14:00 – 22:00;



personalul de pază – o persoană zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, o persoană
zilnic, de luni până vineri, între orele 14:00 – 22:00;

(6) Programul stabilit la pct. (6) poate fi modificat în funcţie de activităţile extracurriculare ce se
desfăşoară în liceu, cu aprobarea directorului/directorului adjunct;
(7) Compartimentul financiar – contabil este subordonat directorului Colegiului Naţional „Mircea
Eliade” şi funcţionează conform legislaţiei specifice în vigoare;
(8) Acest compartiment are competenţe, conform legii, în fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea
evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului
colegiului, precum şi celelalte activitaţi prevazute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiilor bugetare;
(9) Compartimentul financiar – contabil se implică şi in gestionarea fondurilor extrabugetare atrase de
Colegiului Naţional „Mircea Eliade”, în mod legal, din activităţi proprii, sponsorizări, donaţii, etc.

Personalul didactic – drepturi şi obligaţii
Art. 27. - Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de
studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală
conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru
îndeplinirea funcţiei.
Art. 28. - Personalul didactic are obligaţia ca la începutul fiecărui an şcolar să efectueze un examen clinic
general şi un examen psihologic cu personal specializat şi acreditat în acest sens. In funcţie de rezultatul
examenului psihologic, la recomandarea medicului specialist, cadrul didactic vizat trebuie să efectueze şi
un examen psihiatric.
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Art. 29. - Personalul didactic are obligaţia să participe periodic la programe de formare continua, în
conformitate cu prevederile legale. Acumularea unui număr de credite, obţinute din absolvirea diferitelor
programe de perfecţionare, conferă cadrelor didactice dreptul de a face parte din Corpul Naţional de
Experţi în Management educaţional şi/sau Corpul Profesorilor-Mentori din învatamântul preuniversitar,
beneficiind de toate facilităţile prevăzute în legislaţia specifică actuală.
Art. 30. – (1) La începutul fiecărui an şcolar fiecare cadru didactic, titular sau suplinitor, are obligaţia de a
elabora planificările anuale şi semestriale în conformitate cu Programele Şcolare în vigoare. Aceste
documente vor fi ataşate la portofoliul personal iar un exemplar printat, cu toate avizele necesare, va fi
predat directorului Colegiului Naţional „Mircea Eliade”.
(2) Planificările se predau înainte de începerea oficială a cursurilor. Nerespectarea acestui termen atrage
după sine sancţiuni administrative, aplicate de Consiliul de Administraţie, la propunerea şefului de
catedră.
Art. 31. - Personalul didactic are obligaţia de a parcurge materia ritmic şi integral, urmărind permanent
atingerea competenţelor specifice, conform planificărilor stabilite.
Art. 32. – (1) Cadrele didactice au obligaţia de a consemna, prin denumirea activităţii şi semnătură,
efectuarea orelor de curs în Condica de Prezenţă. Directorul va verifica periodic Condica de Prezenţă
atrăgând atenţia cadrelor didactice asupra poziţiilor necompletate;
(2) Directorul marchează corespunzător, cu pix de culoare roşie, în Condica de Prezenţă orele
neefectuate, care vor fi scăzute din retribuţia lunară a cadrului didactic respectiv;
(3) Absenţa nemotivată de la orele de curs a unui cadru didactic constituie abatere. In funcţie de numărul
de absenţe nemotivate, consemnate de director în Condica de Prezenţă, cadrul didactic vizat poate fi
sancţionat de Consiliul de Administraţie cu diminuarea calificativului anual, diminuări salariale
procentuale pe perioade bine determinate şi alte sancţiuni prevăzute de legislaţia specifică şi Codul
Muncii în vigoare.
Art. 33. – (1) Programul de lucru al personalului didactic este stabilit, de regulă, prin orarul de
desfaşurare a procesului instructiv – educativ. Pe lângă aceste activităţi cadrele didactice sunt obligate sa
participe la toate şedinţele Consiliului Profesoral, la şedinţele cu părinţii elevilor din clasele la care
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predă când este convocat de dirigintele clasei, la şedinţele catedrei şi a comisiilor din care face parte şi la
alte activităţi extracurriculare organizate la nivelul colegiului cu ocazia deferitelor evenimente.
(2) Personalul didactic care absentează nemotivat, întârzie în mod repetat de la programul de lucru şi nu
îndeplineşte la nivelul de performanţă cerut sarcinile prevăzute în fişa postului sau a primit sancţiuni
disciplinare şi/sau administrative în cursul anului, nu poate obţine calificativul “foarte bine”.
(3) Consiliului Profesoral poate decide că personalul menţionat la alineatul precedent îşi pierde dreptul
de a candida pentru obţinerea gradaţiei de merit sau a altor stimulente sau premii materiale legale.
Art. 34. - Personalul didactic are obligaţia de a anunţa conducerea colegiului orice absenţă de la
programul normal de lucru, motivată pe bază de dovezi medicale sau de altă natură, în timp util pentru ca
orele să poată fi redistribuite astfel încât elevii să nu rămână nesupravegheaţi. Orice altă învoire, motivată
obiectiv, poate fi acordată doar de director care stabileşte durata şi condiţiile în care cadrul didactic poate
absenta, cu condiţia recuperării orelor absentate.
Art. 35. - Pentru a creşte gradul de pregătire al elevilor personalul didactic trebuie să promoveze metode
de predare/învăţare/evaluare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-didactică din dotare atât
în laboratoarele şi cabinetele existente, cât şi în sălile de clasă. In acest scop cadrele didactice pot utiliza
aparate şi dispozitive, aparatură audio-video, tehnică de calcul, conexiunea la Internet, mulaje,
naturalizări, hărti şi alte resurse educaţionale hard şi soft de care dispune Colegiului Naţional „Mircea
Eliade”, răspunzând material de integritatea aparaturii şi a softului folosit.
Art. 36. – Personalul didactic se poate implica în lansarea şi derularea de proiecte şi parteneriate cu
instituţii, organizaţii, fundaţii, etc. legal constituite, din ţară şi străinătate prin care să contribuie la
creşterea prestigiului Colegiului Naţional „Mircea Eliade”.
Art. 37. - Pentru atragerea de venituri extrabugetare, cadrele didactice, pot să organizeze serbări,
spectacole, baluri, competiţii sportive, expoziţii şi alte manifestări pentru elevi şi părinţi, la care accesul
se face pe bază de bilet de intrare. Veniturile rezultate se vor înregistra în contabilitatea colegiului.
Cadrele didactice organizatoare răspund de buna desfăşurare a acestor evenimente.
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Art. 38. – Cadrele didactice pot organiza pentru elevi drumeţii, excursii, tabere, etc., în ţară şi străinătate,
doar înafara orelor de curs şi respectând metodologia în vigoare. Pe timpul desfăşurării acestor activităţi
cadrul didactic însoţitor răspunde legal de securitatea şi integritatea elevilor participanţi.
Art. 39. – (1) Cadrele didactice trebuie să asigure o evaluare ritmică a cunoştinţelor elevilor utilizând în
acest proces instrumente şi tehnici noi, diversificate. Verificarea ritmicităţii notării elevilor cade în sarcina
Comisiei pentru ritmicitatea notării şi evaluare continuă care prezintă în faţa Consiliului Profesoral
deficienţele constatate propunând, bine documentat, sancţionarea celor vinovaţi;
(2) Numărul de note/elev, necesar pentru a se putea încheia situaţia semestrială se stabileşte în funcţie de
numărul de ore alocat disciplinelor prin porgrama şcolară aprobată de MECŞ, dar nu mai puţin de două.
De regulă numărul de note la o disciplină trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul de ore;
(3) Elevii declaraţi corigenţi la sfârşitul unui semestru trebuie să aibă la disciplina respectivă o notă în
plus faţă strictul necesar, acordată în ultimele două săptămâni de şcoală, dovedind astfel bunele intenţii
ale cadrului didactic;
(4) Notele acordate la evaluările orale vor fi argumentate şi comunicate imediat elevilor şi vor fi trecute în
catalogul clasei numai de către profesorul care a efectuat evaluarea. Aceste evaluări sunt instantanee,
vizează doar cunoştinţe din ultima lecţie predată şi nu pot fi contestate. În Carnetul de elev notele pot fi
trecute şi de profesorul diriginte;
(5) Lucrările scrise, altele decăt cele semestriale obligatorii (teze), pot fi anunţate, caz în care pot viza un
volum mai mare de cunoştinţe, comunicat de profesor în momentul planificării datei de susţinere.
Rezultatele obţinute de elevi la aceste evaluări vor fi comunicate elevilor în maxim 15 zile de la data
susţinerii şi pot fi contestate în termen de maxim 5 zile de la data comunicării. Contestaţia se face în
conformitate cu reglementările legale. Lucrările scrise vor fi păstrate de profesor până la expirarea
termenului de contestaţie.
(6) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii şi profesorii diriginţi au obligaţia
de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros cataloagele claselor repartizate,
facându-se răspunzători pentru greşelile comise.
Art. 40. – (1) Personalul didactic are obligaţia de a marca în catalogul clasei toţi elevii absenţi de la ora
de curs.
(2) In cazul în care elevul se prezintă la ora de curs după începerea acesteia, profesorul decide dacă
acceptă prezenţa elevului în clasă, marcând absenţa trecută în catalog cu litera “i” (întârziat);
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(3) Absenţele marcate cu litera “i” (întârziat) nu se consideră absenţe deci nu se vor contoriza şi nici nu se
vor raporta ca absenţe;
(4) Personalul didactic are obligaţia de a asigura în sala de clasă o atmosferă corespunzătoare
desfăşurării în bune condiţii a orelor de curs. Se interzice cadrelor didactice să elimine din sala de clasă
elevii care, prin atitudini necorespunzătoare, conturbă grav demersul didactic. Situaţiile de acest gen vor
fi aduse la cunoştinţa dirigintelui care va lua masuri adecvate înpotriva elevilor cu comportament
necorespunzător la orele de curs, în conformitate cu reglementările legale în vogoare;
(5) Personalul didactic are obligaţia ca la începutul fiecărei ore de curs să verifice dacă elevii poartă, în
mod corespunzător, ţinuta reprezentativă a Colegiului Naţional „Mircea Eliade”, asumându-şi
responsabilitatea pentru acoperirea abaterilor de acest

gen.

Elevii cu ţinută vestimentară

necorespunzătoare vor fi consemnaţi în tabelul ataşat catalogului.
Art. 41. – Alte obligaţii ale personalului didactic:
a) Să aibă o ţinuta vestimentară decentă;
b) Să folosească un limbaj adecvat în relaţiile cu elevii, părinţii, colegii, personalul didactic auxiliar
şi nedidactic şi cu orice altă persoană cu care intră în contact;
c) Să aibă un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională, atât în şcolară cât şi în afara ei
pentru a menţine prestigiul de care se bucură Colegiului Naţional „Mircea Eliade”;
d) Să respecte deontologia profesională;
e) Să nu lezeze în nici un fel personalitatea elevilor;
f) Să nu folosească violenţă fizică sau verbala la adresa elevilor, părinţii, colegii, personalul didactic
auxiliar şi nedidactic;
g) Să nu aplice pedepse corporale elevilor;
h) Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta şcolii sau în alte activităţi extraşcolare
la care participă elevi;
i) Să nu folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs;
j) Să nu desfăşoare activităţi de pregătire particulară în cadrul şcolii;
k) Să nu desfăşoare activităţi sau manifestări cu caracter politic, fascist, şovin, antisemit, xenofob,
rasist sau de orice altă natură care ar putea afecta imaginea publică a Colegiului Naţional
„Mircea Eliade”;
l) Să manifeste receptivitate şi deschidere în relaţiile cu elevii, parinţii sau colegii;
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m) Să contribuie activ la crearea unei atmosfere stimulative, strict necesară desfăşurării unui proces
instructiv – educativ eficient;
n) Să urmărească păstrarea curăţeniei în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, holul şi curtea şcolii;
o) Să informeze personalul abilitat şi conducerea şcolii în cazul producerii oricărui eveniment de
natură să pună în pericol siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor;
p) Să anunţe imediat personalul de pază, profesorul de serviciu şi/sau conducerea, prezenţa în incinta
şcolii a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor persoane turbulente, a unor
persoane insoţite de câini sau alte animale, persoane cu obiecte contondente sau arme de orice fel,
cu substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritant – lacrimogene sau uşor inflamabile, cu
publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau bauturi alcoolice;
q) Să respecte regulile privind sănătatea şi securitatea în muncă şi regulile privind prevenirea şi
stingerea incendiilor;
r) Cadrele didactice, altele decât profesorii de informatică, care îşi ţin orele în laboratoarele de
informatică, preiau şi predau cheile de la personalul de pază în fiecare pauză, nu lasă elevii
nesupravegheaţi în laboratoare pe durata pauzelor şi nu permit elevilor să umble la calculatoare, la
echipamentele de conectică din reţea sau la instalaţia electrică.

PROFESORII DIRIGINŢI
Art. 42. – Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul Colegiului Naţional „Mircea Eliade” dintre
cadrele didactice care predau la clasa respectivă, în urma consultării membrilor Consiliului de
Administratie. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevazute în ROFUIP.
Art. 43. – Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea în acord cu particularităţile educaţionale
ale clasei. Temele pe care profesorul diriginte trebuie sa le prevadă în proiectarea specifică şi să le
abordeze cu colectivul de elevi ai clasei pe care o coordonează se referă la:
a) teme pe baza programelor şcolare pentru aria curriculara „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în
concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele sau solicitările elevilor;
b) teme privind educaţia sanitară, rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a
elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în
colaborare cu instituţii şi organizatii cu competenţe în domeniile enumerate.
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Art. 44. –Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru
colectivul respectiv de elevi.
Art. 45. – (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele
planifică întâlniri periodice cu aceştia. Pe lângă întâlnirile planificate, dirigintele poate convoca şedinţe cu
părinţii elevilor, cu grupuri restrânse ale acestora sau individual ori de câte ori situaţia o impune. Ordinea
de zi, dezbaterile şi deciziile care se adoptă vor fi consemnate în procese-verbale ţinute la portofoliul
clasei.
(2) Dirigintele este obligat ca în situaţii deosebite, de abateri grave ale elevilor, de acumulare a unui
număr mare de absenţe, motivate şi/sau nemotivate, de regres școlar etc. să anunţe imediat, în scris,
părintele/tutorel legal, invitându-l să ia de urgenţă legătura cu şcoala.
Art. 46. – La începutul fiecărui an şcolar, după aprobarea ROI-ului de către Consiliul Profesoral,
dirigintele prelucrează prevederile prezentului regulament atât elevilor cât şi părinţilor. Aceştia confirmă
că au luat la cunoştinţă şi îşi asumă prevederile regulamentului prin semnătură.
Art. 47. – Dirigintele, având rolul de consilier educativ al clasei, coordonează întreaga activitate
educativă, şcolară şi extraşcolară, a elevilor clasei. În această calitate, dirigintele are următoarele atribuţii
specifice, structurate pe 4 (patru) nivele:
1. atribuţii de organizare şi coordonare:
a) la începutul fiecărui an şcolar, la propunerea elevilor, stabileşte şeful clasei şi Comitetul de
elevi pe clasă, repartizează sarcinile acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
b) stabileşte atribuţiile şi graficul cu repartizarea elevilor de serviciu pe clasă, asigurând
afişarea lor la loc vizibil;
c) stabileşte graficul de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, în care se va analiza starea
disciplinară şi situaţia la învăţătură a elevilor din clasa pe care o conduce, şi stabileşte
măsurile educative sau administrative necesare a fi luate;
d) organizează activităţi educative, de consiliere şi orientare şcolară şi profesională;
e) se preocupă de transmiterea datelor necesare înscrierii elevilor absolvenţi la examenul de
Bacalaureat şi prelucrează, la clasele terminale, metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de Bacalaureat în vigoare şi a condiţiilor de admitere în învăţământul superior;
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f) întocmeşte programul activităţilor extracurriculare ale clasei şi sprijină organizarea şi
desfăşurarea lor atât în şcoală cât şi în afara ei, fiind răspunzător de securitatea elevilor;
g) informează elevii cu privire la condiţiile de obţinere a burselor;
2. atribuţii de monitorizare:
a) analizează săptămânal evoluţia situaţiei la învăţătură a elevilor şi sesizează părinţii în scris
despre ameninţarea cu corigenţa, situaţii neîncheiate, corigenţele şi repetenţia;
b) controlează în mod sistematic elevii la orele de curs;
c) urmăreşte frecvenţa elevilor, analizează cauzele absenţelor şi informează în scris familia
elevului în situaţii limită prin preavize de exmatriculare (şi chiar exmatriculare) din cauza
absenţelor;
d) motivează absenţele elevilor pe baza documentelor justificative:
-

adeverinţă medicală eliberată de medicul Cabinetului şcolar;

-

adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist;

-

adeverinţă/certificat medical eliberat de unitatea sanitară în caz de spitalizare;

-

cerere scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului adresată dirigintelui clasei. Cu
acest tip de document se pot motiva cel mult 5 zile dintr-un semestru. Dirigintele
va ţine o evidenţă clară în acest sens;

e) dirigintele motivează absenţele în săptămâna în care primeşte documentele justificative.
Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de
maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul
diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului de prezentare a
motivărilor atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate;
f) motivarea absenţelor elevilor care participă la proiecte şi programe în care este implicată
şcoala sau care participă la cantonamente şi competiţii sportive, la cererea scrisă a
unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, o face dirigintele clasei
din care fac parte elevii cu aprobarea directorului Colegiului.
g) urmăreşte comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare si extraşcolare şi previne
apariţia unor situaţii conflictuale;
h) pentru evitarea ieşirii elevilor din şcoală pe poarta principală, diriginţii vor superviza
deplasarea clasei sale la sala de sport;
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i) în situaţii deosebite, permite elevilor să părăsească şcoala pe durata de desfăşurare a
cursurilor sau în pauze, conducându-i pe aceştia la ieşirea principală şi asumându-şi
responsabilitatea pentru securitatea lor;
j) încurajează participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în
activităţi de voluntariat;
k) urmăreşte nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului
instructiv – educativ;
l) ţine o evidenţă clară a tuturor abaterilor şi sancţiunilor acordate elevilor din clasa pe care o
consilează şi prezintă în şedinţele de analiză ale Consiliului Profesoral informări în acest
sens;
3. atribuţii de colaborare:
a) colaborează cu personalul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al creşterii
performanţelor acestora;
b) colaborează cu părinţii, cu personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi de consiliere
psihopedagogică pentru monitorizarea elevilor cu probleme;
c) colaborează cu persoane competente (jandarmi, poliţişti, judecători, procurori, medici, etc.)
în vederea prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile, a actelor antisociale, a consumului
de droguri, a bolilor cu transmitere sexuală, etc
d) colaborează cu consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru soluţionarea unor situaţii
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiveducativ, care-i implică pe elevi;
e) colaborează cu conducerea şcolii pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de
elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor
probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în
scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite,
apărute în legătură cu colectivul de elevi;
f) colaborează cu comitetul de părinţi al clasei şi/sau cu părinţii/reprezentanţii legali pentru
toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia
participă şi cu alti parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
g) colaborează cu compartimentul secretariat pentru întocmirea documentelor şcolare, a
statisticilor semestriale şi anuale şi a actelor de studii ale elevilor clasei;
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h) colaborează cu persoana desemnată de conducerea Colegiului pentru gestionarea bazei de
date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
4. atribuţii de informare:
a) informează în scris părinţii elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, a celor corigenţi,
repetenţi sau sancţionaţi disciplinar;
b) informează în scris părinţii/reprezentanţtii legali în cazul în care elevul absentează
nejustificat 20 de ore la diferite discipline sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină, cumulate pe un an şcolar;
c) prezintă în Consiliul Profesoral, la fiecare sfârşit de semestru, propunerile de note la
purtare mai mici de 7.00, pentru elevii cu număr mare de absenţe nemotivate, abateri grave
sau repetate;
d) propune elevii cu rezultate deosebite, eligibili din punctul de vedere al criteriilor impuse,
pentru implicarea în proiecte din cadrul programelor europene;
e) propune, la sfârşitul fiecărui an şcolar, premierea elevilor cu rezultate deosebite la
învăţătură, la olimpiade şi concursuri şcolare, prestaţii artistice , sportive, ştiinţifice etc.;
f) propune comisiei pentru burse şi sprijin social, acordarea de burse şi ajutoare sociale
elevilor care pot beneficia de aceste drepturi, conform legii;
g) completează situaţiile statistice de sfârşit de semestru şi de an şcolar, realizează
ierarhizarea elevilor în funcţie de media generală şi le depune, la termenul stabilit pentru
încheierea situaţiei şcolare, la compartimentul Secretariat.
Art. 48. - Dirigintele are obligaţia de a completa catalogul clasei cu toate datele necesare, folosind doar
documente originale, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora. Catalogul se completează cu
următoarele date:


pe prima filă va trece profilul şi specialitatea, precum şi colectivul didactic al clasei,

conform cu repartiţia comunicată de director;


numele şi prenumele elevului va fi completat corect, conform cu certificatul de naştere,

adăugând după nume şi iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui;


în rubrica rezervată datelor de identificare ale elevului se va trece numărul de volum şi

pagina numărului matricol, atribuit de compartimentul secretariat;


tabelul nominal cu elevii clasei, de la sfârşitul catalogului, se completează obligatoriu cu

toate datele cerute;
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la sfârşitul fiecărui semestru şi al anului şcolar se completează situaţia statistică de pe

ultima filă;


la sfârşitul anului şcolar se trece, în dreptul fiecărui elev promovat, cuvântul „Promovat”

în rubrica SITUAŢIA ŞCOLARĂ in lunile iunie – iulie şi media generală în rubrica Media
generală. În cazul în care, la sfârşitul anului şcolar, elevul este declarat corigent, în rubrica
SITUAŢIA ŞCOLARĂ in lunile iunie – iulie, se va scrie cuvântul “Corigent”, fără a se
calcula media generală;


după sesiunea de corigenţe din lunile august – septembrie, se trece în dreptul fiecărui elev

care a fost corigent menţiunea “Promovat” sau “Repetent”, în rubrica SITUAŢIA ŞCOLARĂ
in lunile august – septembrie, iar la cei promovaţi se calculează media generală şi se trece în
rubrica Media generală. Toate aceste informaţii se completează cu pix sau cerneală roşie;


în rubrica Menţiuni se vor trece informaţii cu privire la transferări, întreruperea, amânarea

sau retragerea elevului de la cursuri, sancţiuni, echivalări de studii, etc.;


la sfârşitul anului şcolar se barează toate spaţiile din catalog rămase necompletate şi pe

ultima filă a catalogului se încheie procesul-verbal de predare primire a catalogului indicând
numărul de file conţinute;
Art. 49. – (1) La începutul fiecărui an şcolar diriginţii preiau sălile de clasă în care elevii pe care îi
consiliază îşi vor desfăşura activitatea având obligaţia de a contribuii la amenajarea, modernizarea,
întreţinerea mobilierului şi a aspectului general, pentru a asigura un climat propice desfăşurării procesului
instructiv – educativ.
(2) În cazul constatării unor distrugeri în perimetrul sălii de clasă dirigintele se preocupă de identificarea
elevilor vinovaţi şi tragerea lor la răspundere materiala şi disciplinară. Dacă făptuitorii nu pot fi
identificaţi, dirigintele informează directorul, convoacă de urgenţă o şedinţă cu părinţii şi impune
întregului colectiv al clasei recuperarea prejudiciului şi remedierea distrugerilor.
(3) La începutul fiecărui an şcolar diriginţii răspund de preluarea manualelor de la biblioteca şcolii şi
distribuirea lor către elevi. La sfârşitul anului, dirigintele se preocupă de restituirea manualelor în stare
bună către bibliotecă. In cazul nerestituirii manualului / manualelor, elevul este obligat să plătească
contravaloarea din Catalogul manualelor școlare.
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Art. 50. – (1) Dacă diriginţii desemnaţi nu îşi vor îndeplini atribuţiile prevăzute la Art. 42 – Art. 49,
Directorul poate propune Consiliului de Administraţie sancţiuni administrative şi / sau disciplinare în
raport cu gravitatea abaterilor.
(2) Sancţiunile Consiliul de Administraţie aplicate diriginţilor, în situaţiile prevăzute de alin. (1),
constau în:
 diminuarea corespunzătoare a calificativului anual;
 suspendarea îndemnizaţiei de diriginte pe o perioadă bine definită;
 retragerea calităţii de diriginte.

SERVICIUL PE ŞCOALĂ – PROFESORUL DE SERVICIU
Art. 51. – (1) Serviciul pe şcoală este obligatoriu şi este asigurat zilnic, de luni până vineri, pe toată durata
de desfăşurare a cursurilor, dar nu mai târziu de ora 15:00. Serviciul pe şcoală începe la ora 7:45.
(2) Serviciul pe şcoală este efectuat de 3 (trei) cadre didactice, câte unul pentru fiecare corp de clădire şi
curtea şcolii, în fiecare zi de curs, având responsabilităţi doar pe durata pauzelor. Profesorul de serviciu
din clădirea veche asigură şi holul cancelariei iar cel din clădire nouă asigură şi holul de intrare în şcoală;
(3) Graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic este realizat de Comisia pentru asigurarea
serviciului pe şcoală, la începutul fiecărui semestru, ţinând cont de orarul cadrelor didactice şi este afişat
alături de orarul cursurilor. Profesorii de serviciu nu pot părăsi şcoala pe durata exercitării sarcinii de
serviciu;
(4) Profesorul de serviciu supraveghează comportamentul elevilor pe timpul pauzelor prin „patrulare” pe
holurile clădirilor şi curte, asigurând protecţia sănătăţii şi siguranţei elevilor, prevenirea degradării şi
distrugerii patrimoniului şcolii şi a documentelor oficiale, respectarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor şi a normelor de protecţia muncii;
(5) Profesorul de serviciu care asigură supravegherea holului de la intrarea principală are obligaţia de a
verifica dacă s-a sunat de intrare;
(6) Profesorii de serviciu urmăresc intrarea elevilor în sălile de clasă imediat după ce se sună de intrare;
(7) Învoirea cadrului didactic de la efectuarea serviciului pe şcoală se acceptă doar dacă acesta are motive
foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul Comisiei pentru asigurarea
serviciului pe şcoală cu cel puţin o zi înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi
înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor, urmând ca ulterior să anunţe
şi pe responsabilul acestei comisii. Dacă lipsa de la şcoală a profesorului de serviciu se produce
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accidental, responsabilul Comisiei pentru asigurarea serviciului pe şcoală ia măsuri imediate pentru
acoperirea serviciului pe şcoală cu alte cadre didactice disponibile.
(8) Personalul didactic de serviciu verifică la începutul zilei existenţa tuturor cataloagelor şi a condicii de
prezenţă, iar la sfârşitul programului, are obligaţia să verifice integritatea acestor documente.
(9) Personalul didactic de serviciu are obligaţia de a consemna prin proces - verbal in Registrul
Serviciului pe Şcoală (RSS), care este un document oficial al Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, la
sfârşitul zilei, dacă în timpul efectuării serviciului au fost deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc
evenimente deosebite. Evenimentele grave constatate vor fi aduse la cunoştinţa diriginţilor acelo elevi
implicaţi şi a directorului şi ia măsuri pentru rezolvarea situaţiei respective. RSS se va găsi în cancelarie.
Art. 52. – (1) Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pază şi personalului nedidactic să-l
sprijine în rezolvarea unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea
dispoziţii personalului de pază şi întreţinere pentru a remedia problemele apărute;
(2) În absenţa directorilor, profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală fiind
persoana de contact în relaţiile cu persoanele străine care intră în şcoală;
(3) Orice persoană străina de Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ poate intra în incinta şcolii doar pe
baza unui act de identitate, verificat de portar şi se va consemna în registrul de intrări persoane;
(4) Reporterii de radio şi TV care solicită realizarea de interviuri sau reportaje cu şi despre elevi sau
personalul colegiului, au acces în incinta Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ doar cu acordul
directorului. Profesorii de serviciu nu au competenţă în acest sens.
Art. 53. – Dacă pe timpul pauzelor se produc accidente din care rezultă rănirea elevilor sau sunt semnalaţi
elevi cu probleme medicale, profesorul de serviciu evaluează situaţia, acordă primul ajutor şi dacă
consideră necesar anunţă directorul şi serviciul de urgenţă 112.
Art. 54. – Profesorii de serviciu supervizează intrarea elevilor în şcoală, verificănd ţinuta acestora fără a le
restricţiona accesul în perimetrul şcolii în cazul constatării unor elemente necorespunzătoare de ţinută.
Profesorul de serviciu aduce la cunoştinţa diriginţilor abaterile privind ţinuta necorespunzătoare a
elevilor.
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Art. 55. – În cazuri excepţionale, de producere a unui cutremur, incendiu, explozie, etc. profesorii de
serviciu vor coordona, alături de persoanele cu atribuţii în acest sens, aplicarea măsurilor specifice de
securitate şi protecție a elevilor şi a bunurilor.
Art. 56. – Directorul monitorizează activitatea profesorilor de serviciu şi consemnează în RSS abaterile
constatate putând, după caz, să ceară Consiliului de Administraţie sancţionarea acestora.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic– drepturi şi obligaţii
Art. 57. – (1) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate
care se află în subordinea directorului / directorului adjunct, în conformitate cu organigrama proprie,
hotărârile interne şi prevederile legislaţiei în vigoare;
(2) La nivelul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ funcţionează compartimentele Secretariat,
Financiar-contabil şi Administrativ;
(3) Compartimentele Secretariat şi Financiar – contabil sunt subordonate direct directorului iar
compartimentul Administrativ directorului adjunct.

Compartimentul Secretariat
Art. 58. – În compartimentul Secretariat este încadrată o singură persoană, în funcţia de secretar şef, care
îndeplineşte toate sarcinile prevazute de ROFUIP, Legea Învăţământului nr. 1/2011, fişa postului şi alte
reglementări legale aflate în vigoare.
Art. 59. – (1) Programul normal de lucru pentru secretar este zilnic, de luni până vineri, între orele 7:30 –
15:30;
(2) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modoficat de către conducerea colegiului;
(3) Pentru elevi, părinţi, personalul colegiului şi pentru alte persoane interesate, Secretariatul funcţionează
între orele 12:00 – 14:00, program de lucru aprobat de director. În rest, secretariatul asigură, de regulă,
permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’.
(4) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către o altă persoană
delegată special de director.
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Art. 60. – (1) Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă şi cataloagele, asigurând
siguranţa acestora. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează sub cheie, păstrată la
secretariat.
(2) Secretarul preia corespondenţa şi o prezintă zilnic directorului sau altor persoane cărora le este
destinată;
(3) Secretarul consultă zilnic site-ul ISJ-ului ( www.edums.ro ), al MECS ( www.edu.ro ) şi alte site-uri
de interes, preia noutăţile postate şi le comunică directorului şi/sau altor cadre didactice vizate.
Art. 61. – Secretarul va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este solicitat, raportul
asupra activităţii compartimentului. Directorul poate propune sancţionarea secretarului în cazul constatării
unor deficienţe grave în activitate.

Compartimentul Financiar – Contabil
Art. 62. – (1) În compartimentul financiar – contabil este încadrată o singură persoana, în funcţia de
contabil-şef care îndeplineşte toate sarcinile prevazute de ROFUIP, Legea Învăţământului nr. 1/2011, fişa
postului şi alte reglementări legale specifice domeniului, aflate în vigoare.
(2) Programul normal de lucru pentru contabil este zilnic, de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30;
(3) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către conducerea colegiului;
Art. 63. – Compartimentul financiar – contabil reprezinta structura organizatorică din cadrul Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’ în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea
evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului
unității, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiilor bugetare.
Art. 64. – (1) Contabilul poartă răspunderea principală pentru realizarea unui plan de venituri şi cheltuieli
optim, execuţia bugetară şi depistarea surselor extrabugetare care să asigure bunul mers al procesului
instuctiv – educativ şi îmbogăţirea bazei tehnico-materiale a colegiului;
(2) Contabilul asigură înregistrarea şi evidenţa sumelor rezultate din donaţii şi sponsorizări destinate
realizării unor lucrări de întreţinere, reparaţie şi modernizare a spaţiilor şcolare sau destinate unor
evenimente cultural – artistice sau sportive organizate de elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’;
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(3) Contabilul îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter financiar – contabil primite din partea conducerii
Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’;
Art. 65. – Contabilul are obligaţia de a se documenta pentru a fi la curent cu toate noutăţile şi modificările
legale apărute în domeniul specific activităţii.
Art. 66. – Contabilul va prezenta directorului şi Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este
solicitat, informări privind situaţia financiară a şcolii precum şi raportul asupra activităţii
compartimentului. Directorul poate propune sancţionarea contabilului în cazul constatării unor deficienţe
grave în activitate rezultate în urma efectuării unor controale de specialitate.

Compartimentul administrativ
Art. 67. – (1) Compartimentul administrativ este subordonat direct directorului adjunct, este organizat pe
mai multe sectoare, în funcţie de specificul activităţii prestate şi are în structură următoarele funcţii:
 administrator (1)  coordonează activitatea compartimentului;
 paznic (2)  asigură paza instituţiei;
 îngrijitoare (4)  asigură curăţenia în incinta şi împrejurul şcolii;
 mecanic întreţinere (1)  asigură întreţinerea instalaţiilor sanitare, mobilierului, etc.
(2) Administratorul are în subordine, coordonează, monitorizează şi răspunde în faţa directorului adjunct
sau a Consiliului de Administraţie de gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi
colective;
(3) Administratorul asigură instruirea permanentă a personalului din subordine şi se preocupă de
ridicarea nivelului profesional şi perfecţionarea continuă a tuturor salariaţilor în raport cu posibilitatile
unităţii şi aspiraţiile personale.
Art. 68. – (1) Programul normal de lucru pentru administrator este zilnic, de luni până vineri, între orele
7:30 – 15:30;
(2) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către conducerea colegiului;
Art. 69. – Administratorul stabileşte echipele şi sectoarele de lucru ale personalului din subordine fără al putea folosi în alte scopuri, decât cele care sunt în interesul colegiului.
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Art. 70. – Administratorul răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii, ţine evidenţa
întregului inventar mobil şi imobil pe care îl repartizează pe locuri de folosinţă, întocmind documentele
aferente prevăzute de lege.
Art. 71. – Administratorul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ răspunde în mod solidar cu
personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective:
a) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel,
deţinute cu orice titlu;
b) Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri
sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice
de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare;
c) Ţine legătura cu diverşi agenţi economici pentru furnizarea de servicii şi utilităţi şi
urmăreşte respectarea clauzelor şi obligaţiilor contractuale;
d) Întreţinerea în perfectă stare de curăţenie şi igienă a tuturor spaţiilor destinate desfăşurării
procesului didactic (săli de clasă, laboratoare, holuri, birouri, grupuri sanitare, centrală
termică, magazii şi spaţii de depozitare, curte, locuri de recreaţie, spaţii verzi etc.);
e) Asigurarea securităţii valorilor materiale, a sănătăţii şi integrităţii elevilor şi personalului
Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ prin respectarea strictă a normelor P.S.I. şi igienico –
sanitare;
f) Propune Consiliului de Administraţie calificativele anuale ale personalului din
subordine, promovarea şi stimularea personalului cu rezultate deosebite în activitate, precum şi
sancţionarea disciplinară în cazul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu sau încălcării cu
vinovăţie a normelor legale;
g) Răspunde de procurarea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de
curăţenie, întreţinere şi reparare a mobilierului etc.
Art. 72. – (1) Administratorul stabileşte, cu aprobarea conducerii, sectoarele pe care le deserveşte
personalul de întreţinere şi curăţenie precum şi programul acestora;
(2) Directorul/directorul adjunct pot solicita administratorului schimbarea sectoarelor şi programul
personalului din subordine când situaţia o impune;
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(3) Administratorul ia măsuri de suplinire a personalului din subordine în cazul în care acesta nu se
prezintă la program din diferite motive.
Art. 73. – (1) Dacă administratorul lipseşte din şcoală motivat sau nu, pe o perioadă scurtă de timp,
directorul adjunct va prelua atribuţiile acestuia sau le va delega unei alte persoane.
(2) Dacă administratorul lipseşte o perioadă de timp îndelungată în mod legal, conducerea colegiului va
lua măsuri de înlocuire a lui cu respectarea dispoziţiilor şi reglementărilor legale în vigoare.
Art. 74. – Administratorul aduce la cunoştinţa directorului adjunct sau, dacă acesta lipseşte, directorului,
orice situaţie deosebită constatată şi care poate conturba serios activitatea personalului din subordine.
Art. 74. – Administratorul va prezenta directorului/directorului adjunct şi Consiliului de Administraţie,
ori de câte ori este solicitat, informări şi rapoarte asupra activităţii compartimentului. Directorul adjunct
poate propune sancţionarea administratorului în cazul constatării unor deficienţe grave în activitate și a
nerespectării programului de muncă.

Personalul de pază, curăţenie şi întreţinere
Art. 75. – (1) Personalul de pază lucrează zilnic, de luni până vineri, în două schimburi astfel: schimbul I
între orele 6:00 – 14:00 şi schimbul II între orele 14:00 – 22:00;
(2) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către administrator;
(3) Predarea schimbului se face pe bază de proces-verbal.
Art. 76. – (1) La intrarea în schimbul I, paznicul dezarmează sistemul de alarmă şi verifică curtea şcolii şi
starea uşilor, ferestrelor, etc. Orice situaţie neobişnuită constatată o va raporta imediat administratorului;
(2) Atribuţiile personalului de pază din schimbul I sunt:
 deschide ferestrele din sălile de clasă pentru aerisire;
 verifică curtea şi înlătură eventualele gunoaie;
 curăţă trotuarul din faţa şcolii sau asigură deszăpezirea lui pe timpul iernii;
 întreţine în perfectă stare de curăţenie holul de la intrarea principală;
 pe durata pauzelor supraveghează poarta principală de intrare în şcoală;
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 interzice elevilor să părăsească şcoala fără aprobarea dirigintelui, profesorului de serviciu sau a
altui cadru didactic cu excepţia elevilor care se deplasează la sala de sport, sub supravegherea
dirigintelui;
 sună de ieşire în pauză la orele stabilite;
(3) Atribuţiile personalului de pază din schimbul II sunt:
 asigură curăţenia din curtea şcolii şi în jurul containerelor de gunoi;
 ajută la transportul gunoiului din sălile de clasă la containere;
 întreţine spaţiile verzi din curtea şcolii;
 asigură accesul în curtea şcolii a maşinilor de aprovizionare şi de ridicare a gunoiului;
 supraveghează ca poarta de acces în curtea şcolii sa nu fie blocată de maşini parcate;
 curăţă curtea şcolii, holul de la intrarea principală şi trotuarul din faţa şcolii;
 pe timpul iernii, asigură deszăpezirea curţii şi a trotuarului din faţa şcolii.
(4) La ieşirea din schimbul II paznicul verifică dacă:


toate ferestrele şi uşile sunt închise;



mai sunt persoane în şcoală;



toate cheile sunt prezente pe panoul de chei;



apa este oprită la robinetele din grupurile sanitare;



iluminatul electric este oprit în sălile de clasă, birouri, holuri, etc. Vor fi lăsate aprinse doar acele
corpuri de iluminat stabilite prin protocol. Orice defecţiune pe care o constată la instalaţia electrică
și / sau apă o raportează administratorului;



verifică şi închide porţile de acces în curtea şcolii;



armează sistemul de alarmă general al şcolii, închide şi verifică uşa principală de acces în şcoală.

Art. 77. – (1) Accesul în incinta Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ se face, de regulă, doar pe
intrarea principală;
(2) Personalul de pază permite accesul în Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ doar elevilor,
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Accesul altor persoane se face doar după legitimarea
lor cu un act de identificare personală legal şi valabil;
(3) Personalul de pază interzice accesul în Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ a persoanelor aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea
publică, a persoanelor însoţite de câini sau alte animale, a persoanelor cu arme de orice fel sau obiecte
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contondente, cu substanţe toxice, explozive sau pirotehnice, iritant – lacrimogene sau uşor inflamabile,
precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice;
(4) În situaţia în care persoanele specificate la alin. (3) forţează accesul în şcoală, personalul de pază
sesizează după caz, profesorul de serviciu, administratorul şi/sau conducerea unităţii;
(5) Personalul de pază interzice scoaterea din şcoală a oricărui echipament, obiect de inventar sau mijloc
fix fără aprobarea expresă a conducerii.
Art. 78. – (1) Personalul de îngrijire şi curăţenie lucrează zilnic, de luni până vineri, în două schimburi
astfel: schimbul I între orele 6:00 – 14:00 şi schimbul II între orele 14:00 – 22:00;
(2) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către administrator;
(3) În schimbul I activează o persoană iar în schimbul II trei persoane, repartizarea pe sectoare fiind
realizată de administrator după consultarea cu directorul / directorul adjunct;
(4) Personalul de îngrijire şi curăţenie va folosi, în exercitarea sarcinilor de serviciu, echipamentul de
protecţie pus la dispoziţie şi va utiliza substanţele de curăţire şi dezinfecţie conform cu indicaţiile de pe
ambalaje.
Art. 79. – (1) Personalul de curăţenie din schimbul I asigură în timpul orelor de curs:


curăţenia pe holuri, grupuri sanitare şi în curtea şcolii;



întreţine plantele de pe holuri şi din curtea şcolii.

(2) Pe durata pauzelor, personalul de curăţenie din schimbul I colaborează cu personalul de pază,
preluând din sarcinile acestuia.
Art. 80. – Personalul de curăţenie din schimbul II asigură:


curăţenia (mătură, strâng gunoiul, spălă pe jos, aerisesc şi golesc coşurile de gunoi) în toate sălile
de clasă / cancelarie / birouri, după ultima oră de curs;



curăţenia şi dezinfecţia grupurilor sanitare;



pe timpul iernii asigură deszăpezirea curţii şi a trotuarului din faţa şcolii.

Art. 81. – (1) Toate obiectele (sau sume de bani) găsite de către personalul de curăţenie în incinta şcolii
(săli de clasă, holuri, curte, etc.) sunt păstrate în locuri sigure până la recuperarea lor de către proprietari;
(2) Returnarea obiectelor găsite, în condiţiile de la alin. (1), se face doar în prezenţa dirigintelui.
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Art. 82. – (1) Personalul de întreţinere asigură întreţinerea şi repararea mobilierului, uşilor, ferestrelor,
instalaţiilor sanitare şi a oricăror alte obiecte şi instalaţii pentru care are competenţe;
(2) În cazul unor avarii, intervine prompt pentru înlăturarea sau diminuarea pagubelor materiale, anunţă
conducerea colegiului şi, dacă situaţia o impune, alarmează echipele de intervenţie specializate la
numerele de telefon afişate la loc vizibil.
Art. 83. – (1) Personalul de pază, curăţenie şi întreţinere trebuie să aibă un comportament civilizat în
relaţiile cu şefii ierarhici, personalul liceului, elevii, părinţii şi oricare altă persoană care vizitează şcoala;
(2) Administratorul poate propune directorului adjunct sancţionarea personalului din subordine în cazul
unor abateri grave sau repetate de la sarcinile de serviciu, în conformitate cu legislaţia specifică în
vigoare. Toate propunerile de sancţionare sunt discutate şi hotărâte numai în Consiliul de Administraţie.

Inginerul de sistem
Art. 84. – (1) Inginerul de sistem este subordonat directorului Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’;
(2) Programul normal de lucru al Inginerului de sistem este zilnic, de luni până vineri, între orele 7:30 –
15:30;
(3) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către directorul colegiului.
Art. 85. - Inginerul de sistem are următoarele atribuţii:
a) asigură funcţionarea corectă a tuturor echipamentelor electronice din şcoală (calculatoare,
monitoare, proiectoare, copiatoare, imprimante, etc.);
b) zilnic, în intervalul 7:30 – 8:00, verifică laboratoarele de informatică pentru a se asigura că toate
calculatoarele au configuraţia completă şi sunt în stare de funcţionare (monitor, tastatură, maus,
unităţi, etc.);
c) încearcă să remedieze defectele apărute la calculatoare, periferice sau la alte echipamente
electronice. În cazul în care reparaţia acestora îl depăşeşte informează directorul şi sesizează firma de
service cu care şcoala are contract de întreţinere;
d) lunar, execută operaţii de întreţinere a softului de bază instalat pe calculatoarele din laboratoarele
de informatică (Sistem de operare, pachetul Microsoft Office, Turbo Pascal, FoxPro, etc.)
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e) la începutul fiecărui semestru execută operaţii de întreţinere a HDD-urilor tuturor calculatoarelor
din dotare în sensul eliberării şi reorganizării spaţiului de memorare prin ştergerea informaţiilor inutile
şi defragmentare;
f) gestionează şi administrează conturile tuturor utilizatorilor din reţeaua locală prin organizarea
grupurilor de utilizatori şi stabilirea drepturilor de acces. Pentru elevi, drepturile de acces se stabilesc
de comun acord cu şeful catedrei de matematică – informatică;
g) administrează soft-ul instalat pe serverul care deserveşte reţeaua locală, punând la dispoziţia
utilizatorilor toate resursele hard şi soft stabilite prin drepturile de acces;
h) răspunde de conectarea la Internet a reţelei locale verificând periodic ca parametrii de comunicare
efectivi să corespundă cu cei contractaţi. În cazul constatării unor abateri constante de la valorile
normale sau în cazuri de întrerupere a conexiunii la Internet va sesiza telefonic ISP-ul (Internet
service Provider-ul);
i) verifică prizele şi întrerupătoarele electrice din şcoală pentru ca starea acestora să nu pună în
pericol persoanele care le manevrează. În cazul constatării unor defecţiuni, ia măsuri urgente pentru
remedierea lor sau, dacă situaţia o impune, asigură schimbarea prizelor şi / sau a întrerupătoarelor
deteriorate;
j) intervine la panourile electrice din incinta şcolii, la care are acces, pentru verificarea şi / sau
înlocuirea siguranţelor electrice sau la întreruperea curentului electric, dacă situaţia o impune. Orice
intervenţie la reţeaua electrică din incinta şcolii o face cu respectarea strictă a normelor de protecţia şi
securitatea muncii, cu care este instruit periodic;
k) asigură închiderea panourilor electrice cu lacăte sau alte încuietori, predând administratorului
cheile spre păstrare;
l) întreţine şi actualizează platforma AEL, asigurând o exploatare eficientă a acesteia în demersul
didactic;
m) colaborează cu secretarul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ în vederea introducerii datelor
necesare actualizării Bazei de date Naţională a Educaţiei (B.D.N.E).
Art. 86. – Inginerul de sistem are obligaţia de a participa la cursuri de perfecţionare, de a se documenta
şi autoperfecţiona pentru a fi la curent cu toate noutăţile apărute în domeniul specific activităţii lui.
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Art. 87. – (1) Inginerul de sistem trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu personalul
didactic şi elevii pe care îi deserveşte, şi o atitudine de colaborare cu personalul de specialitate din afara
şcolii;
(2) Inginerul de sistem îndeplineşte orice alte sarcini, compatibile cu pregătirea lui profesională, primite
din partea directorului Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ şi / sau a şefului catedrei de matematică –
informatică;
Art. 88. – (1) Inginerul de sistem va prezenta directorului şi Consiliului de Administraţie, ori de câte
ori este solicitat, informări privind situaţia echipamentelor de care răspunde precum şi rapoarte privind
necesarul de noi dotări şi măsuri organizatorice care să ducă la îmbunătăţirea procesului didactic;
(2) Directorul poate propune personal sau, la sesizarea şefului catedrei de matematică – informatică,
sancţionarea Inginerului de sistem în cazul constatării unor deficienţe grave în activitate.

Bibliotecarul
Art. 89. – Biblioteca Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ funcţionează pe baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, elaborat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 90. – (1) Bibliotecarul se subordonează directorului colegiului;
(2) Programul normal de lucru pentru bibliotecar este zilnic, de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30;
(3) Bibliotecarul stabileşte programul de lucru pentru elevi ţinând cont de orarul cursurilor;
(4) În perioadele de vacanţă, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de Colegiul
Naţional ,,Mircea Eliade’’, programul de lucru poate fi modificat de către conducerea colegiului;
Art. 91. – (1) Bibliotecarul se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii al bibliotecii
Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’;
(2) Bibliotecarul gestionează şi întreţine fondul de carte de care dispune biblioteca asigurând o evidenţă
clară a împrumuturilor;
(3) Bibliotecarul decide asupra numărului de titluri împrumutate elevilor precum şi asupra perioadei
împrumutului în funcţie de numărul de exemplare de care dispune biblioteca;
(4) Bibliotecarul urmăreşte elevii restanţieri şi ia măsuri pentru ca aceştia sa returneze cât mai urgent
cărţile împrumutate.
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Art. 92. – (1) Bibliotecarul asigură necesarul de manuale pentru elevi ţinând cont de solicitările
catedrelor de specialitate;
(2) La începutul anului şcolar, bibliotecarul predă diriginţilor, pe bază de tabel nominal, manualele
necesare elevilor din clasele a IX – a şi a XII – a;
(3) La sfârşitul anului şcolar, bibliotecarul preia manualele distribuite elevilor asigurându-se că acestea
sunt în stare bună. Manualele distruse vor fi scoase din uz, bibiotecarul luând măsuri de recuperare a
daunelor de la elevii vinovaţi;
Art. 93. – Bibliotecarul desfăşoară următoarele activităţi specifice în relaţia cu cititorii:
 popularizează cărţile în rândul elevilor şi a personalului didactic prin furnizarea de instrumente de
informare ca fişiere, cataloage, mape, liste bibliografice, etc.;
 îndrumă elevii în folosirea dicţionarelor, enciclopediilor şi altor publicaţii de specialitate necesare
elaborării unor referate, proiecte, lucrări, etc.;
 îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de
învăţământ şi ţinând cont de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
 organizează în colaborare cu edituri, librării, biblioteci, etc. şi participă la acţiuni de lansare de
carte, întâlniri literare, simpozioane, expoziţii de carte, standuri de noutăţi editoriale, prezentări de
manuale şcolare etc.;
Art. 94. – (1) În vederea recuperării cărţilor împrumutate, bibliotecarul comunică Secretariatului numele
elevilor absolvenţi cu restanţe la bibliotecă pentru ca acestora să nu li se elibereze actele de studii până nu
restituie toate cărţile împrumutate;
(2) În cazul în care un cititor nu poate returna cartea/cărţile împrumutată(e), bibliotecarul va lua măsurile
legale pentru recuperarea pagubei;
(3) Cărţile rare, unicat sau aflate într-o stare precară nu vor fi împrumutate din bibliotecă, acestea putând
fi consultate doar în incinta bibliotecii.
Art. 95. – Bibliotecarul are obligaţia de a se perfecţiona prin participarea la cursurile specifice de
formare continuă, prin întâlniri organizate de instituţii de specialitate, prin schimburi de experienţă şi/sau
studiul individual.
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Art. 96. – (1) Bibliotecarul răspunde de fondul de carte pe care îl gestionează având obligaţia de a
recondiţiona cărţile deteriorate;
(2) Bibliotecarul are obligaţia de a asigura respectarea cu stricteţe a tuturor normelor de Prevenirea şi
Stingerea Incendiilor (PSI) în toate spaţiile de depozitare a cărţilor;
(3) Bibliotecarul solicită plasarea de instinctoare în toate spaţiile de depozitare a cărţilor asigurând
verificarea lor periodică de către persoane autorizate, conform normelor PSI;
(4) În cazul izbucnirii unui incendiu în incinta spaţiilor de depozitare a cărţilor, bibliotecarul aplică
întocmai procedurile prevăzute de lege şi normele PSI în astfel de situaţii.
Art. 97. - (1) Bibliotecarul va prezenta directorului şi Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este
solicitat, informări privind situaţia fondului de carte de care răspunde, rapoarte privind necesarul de noi
achiziţii de manuale, ziare, reviste de specialitate sau cărţi (solicitate de personalul didactic) precum şi
măsuri organizatorice care să ducă la îmbunătăţirea procesului didactic;
(2) Directorul poate propune personal sau la sesizarea şefilor de catedră sancţionarea bibliotecarului în
cazul constatării unor deficienţe grave în activitate.
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CAPITOLUL IV. – Statutul elevilor în Colegiul Naţional „Mircea Eliade”
Dispoziţii generale
Art. 98. – Conform prevederilor ROFUIP, a Legii nr. 1/2011 – Legea Învăţământului şi a altor norme
legale în vigoare, organizarea activităţii elevilor are la bază Ordinul nr. 4742/2016 – Statutul elevului,
care se aplică în toate unităţile din învăţământul preuniversitar din România. Prevederile acestui statut
sunt valabile indiferent de forma de învăţământ, de tipul învăţământului particular sau de stat, de sex,
etnie, rasă, orientare sexuală, limbă, religie, opinii politice.
Art.99. – (1) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev vizat la începutul fiecărui an. Carnetul este
valid doar dacă fotografia elevului este aplicată în locul indicat;
(2) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile
curriculare şi extracurriculare prevăzute în programul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’;
(3) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ sunt obligaţi să frecventeze toate cursurile şi activităţile
prevăzute în orar;
Art.100. Tinerii care au dobândit calitatea de elev al Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, conform
metodologiei în vigoare, au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia şcolară, sunt sancţionaţi
disciplinar în funcţie de gravitatea abaterilor şi primesc recompense pentru rezultatele obţinute.

Transferul elevilor
Art. 101. – Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ preuniversitar la alta, de la o
filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în
conformitate cu prevederile ROFUIP, al Legii nr.1/2011 – Legea Învăţământului – şi ale ROI al
Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’.
Art. 102. – În cazul transferurilor elevilor de la Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ la o altă unitate de
învăţământ preuniversitar sau invers, aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile de Administraţie
ale celor două unităţi de învăţământ.
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Art. 103. – (1) De regulă, transferul elevilor se acceptă doar la începutul anului şcolar sau al semestrului;
(2) Fac excepţie de la alin. (1) situaţiile de forţă majoră ca schimbarea domiciliului părinţilor sau motive
medicale serioase, dovedite cu acte originale;
(3) Transferul la Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ de la o altă unitate de învăţământ preuniversitar se
face pe baza unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal, avizată de director după consultarea
dirigintelui clasei vizate.
Art. 104. – Transferul elevilor din clasa a IX – a, se poate face doar în următoarele condiţii:
a) numai la sfârșitul Semestrului I, cu excepția claselor vocaționale unde prioritate are selecția pe
baza performanței;
b) dacă are media de admitere cel puţin egală cu a ultimului din clasa solicitată, cu excepția elevilor
din clasele vocaționale unde se aplică precizarea de la Art. 104, alin. a;
c) nu are abateri disciplinare şi are la purtare cel puţin media 9.00 (nouă);
d) dirigintele din clasa care urmează să preia elevul al cărui părinte solicită transferul este consultat;
Art. 105. – (1) Transferul elevilor din clasele a X-a – a XII-a se poate realiza, de regulă, doar în clasele la
care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită
transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de Consiliul Profesoral la propunerea
directorului și numai după consultarea dirigintelui care urmează să prea elevul respectiv;
(2) Transferul elevilor din clasa a XII-a se poate realiza doar în primele 2 (două) săptămâni de la
începutul anului şcolar, cu excepția elevilor din clasele vocaționale;
Art. 106. – În cazul elevilor gemeni din clasa a IX – a, admişi în clase diferite în urma repartiţiei
computerizate, la cererea acestora, ei se pot transfera în clasa celui cu media mai mare.
Art. 107. – (1) Transferul elevilor poate fi aprobat doar în cazul în care în clasa vizată efectivul nu
depășeşte numărul de 32 de elevi, după efectuarea transferului;
(2) Dacă în programa şcolară a clasei vizate sunt discipline în trunchiul comun, sau cursuri opţionale, pe
care elevul, care solicită transferul, nu le-a studiat, acesta va susţine examene de diferenţă în primele 15
zile după efectuarea transferului;
(3) Nepromovarea unuia din examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer.
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Drepturile elevilor
Art. 108. – Elevii au dreptul la respect din partea întregului personal al Colegiului Naţional ,,Mircea
Eliade’’. Nicio activitate organizată de/sau în Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ nu poate leza
demnitatea sau personalitatea acestora.
Art. 109. – (1) Elevii au libertatea de a redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii pe suport de hârtie, pe
Internet, sau pe alte medii de difuzare, cu respectarea normelor legale în vigoare, fără obligaţia colegiului
de a publica aceste materiale;
(2) În cazul în care publicaţiile de la alin. (1) afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea,
moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau încalcă alte prevederi legale, directorul Colegiului
Naţional ,,Mircea Eliade’’ va suspenda editarea şi difuzarea publicaţiilor, solicitând Consiliului
Profesoral analizarea faptelor şi propunerea de sancţiuni elevilor vinovaţi.
Art. 110. – (1) Elevii care participă la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor sau concursurilor
şcolare sau la alte acţiuni culturale, sportive, etc. de acelaşi nivel pot fi scutiţi de la cursuri pe o perioada
de maxim 5 zile lucrătoare, în vederea unei pregătiri suplimentare, în săptămâna premergătoare
concursului;
(2) Elevii menţionaţi la ali.(1) vor fi propuşi de către profesorii de specialitate, decizia finală aparţinând
directorului;
(3) Elevii care absentează de la cursuri în condiţiile alin.(1) nu vor fi evaluaţi scris sau oral în prima
săptămână de la revenirea la şcoală şi îşi vor asuma responsabilitatea recuperării individuale a materiei
pierdute.
Art. 111. – (1) Elevii pot beneficia gratuit de accesul în săli de clasă, sala de sport, laboratoare de
informatica, etc. pentru a desfăşura activităţi extraşcolare în afara orelor de curs, sâmbăta, duminica sau în
alte sărbători legale, sub îndrumarea şi supravegherea unui cadru didactic care îşi asumă întreaga
responsabilitate;
(2) Toate activităţile prevăzute în alin. (1). vor fi aprobate de director pe baza unui angajament scris din
partea profesorului organizator, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte;
(3) În condiţiile alin.(1) şi (2). elevii pot utiliza şi alte materiale didactice în afara orelor de curs.
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Art.112. – Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive sau civice care se organizează pe baza unui statut propriu, fără aprobarea conducerii
şcolii.
Art. 113. – (1) Elevul sau, după caz, părintele/tutorele legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi
rezultatele evaluării lucrărilor scrise. Contestaţia se adresează cadrului didactic evaluator, în cel mult 5
zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Profesorul evaluator are obligaţia de a motiva/justifica
modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a părintelui şi/sau a directorului.
Rezultatele evaluării lucrărilor scrise ocazionale sau obligatorii (tezele) se comunică elevilor în termen de
maxim 15 zile de la data susţinerii;
(2) Fac excepţie de la alin. (1) probele orale şi probele practice care nu se contestă;
(3) În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/reprezentantul legal
se poate adresa în scris directorului Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ care, pentru soluţionarea
contestaţiei, va desemna alte două cadre didactice de specialitate, din şcoală, care nu predau la clasa
respectivă, să reevalueze lucrarea. Media notelor acordate separat de cei doi evaluatori este nota rezultată
în urma reevaluării.
(4) Dacă nota rezultată în urma reevaluării lucrării diferă cu mai mult de un punct faţă de nota acordată
iniţial, contestaţia este admisă şi directorul anulează nota din catalog, trece nota acordată în urma
contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi pune ştampila Colegiului Naţional ,,Mircea
Eliade’’;
(5) În situația în care în şcoală nu există alţi profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă,
inspectoratul şcolar va desemna profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ pentru reevaluarea
lucrarilor contestate;
Art.114. – (1) Elevii au dreptul la burse în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(2) Comisia de alocare a burselor are obligaţia de a informa diriginţii asupra tipului şi numărului de
burse şi a criteriilor de obţinere a acestora şi va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie, în timp util,
toate materialele care reglementează această materie;
(3) Elevii care îndeplinesc condiţiile de alocare a burselor vor depune la secretariatul colegiului o cerere
însoţită de actele corespunzătoare în termenul şi condiţiile stabilite de lege;
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(4) Comisia de alocare a burselor va analiza cererile depuse de elevi şi va înainta forului competent
documentele prevăzute de lege în vederea alocării burselor. Cererile depuse la secretariat după data limită
sau cu acte justificative incomplete sau incorecte nu vor fi luate în considerare.
Art. 115. – Elevii îşi exercită drepturile cu respectarea tuturor normelor şi reglementărilor legale în
vigoare, pe care profesorul-diriginte are obligaţia de a le aduce la cunoştinţa lor. Exercitarea acestor
drepturi şi libertăţi nu poate aduce atingere procesului de învăţământ.

Recompense
Art. 116. – (1) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ care obţin rezultate remarcabile în
activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi recompensele
prevăzute în ROFUIP, Statutul elevilor şi în prezentul regulament:
(2) Recompensele materiale pot fi acordate, sub formă de bani sau de obiecte necesare educației lui, atât
din fonduri bugetare special constituite cât şi din fonduri extrabugetare, donaţii sau sponsorizări oferite, în
acest scop, de diferite instituţii, asociaţii, agenţi economici, etc.
Art. 117. – (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ pot fi premiaţi în
grup sau individual, pentru activitatea şcolară şi extraşcolară desfăşurată, la propunerea profesorului de
specialitate, a dirigintelui şi/sau a directorului scolii;
(2) Premiile oferite elevilor, individual, pentru rezultatele obţinute la învăţătură şi purtare exemplară se
acordă, la nivelul fiecărei clase, astfel:
a) premiul I, II şi III se acordă tuturor elevilor care au obţinut primele trei medii generale, în ordine
descrescătoare, mai mari sau egale cu 9.00;
b) se acordă un număr de 5 (cinci) menţiuni elevilor clasaţi imediat în urma celor specificaţi la lit.(a)
şi care au media generală mai mare sau egală cu 8:00;
(3) Pot fi premiaţi, în condiţiile alin. (2), doar elevii care au media anuală la purtare 10;
(4) La propunerea Consiliului Profesoral se acordă premiul „Cea mai bună clasă” acelei clase din
Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’, separat pe fiecare secţie, care îndeplineşte simultan criteriile:
a) are cea mai mare medie generală pe clasă;
b) nu are elevi corigenţi;
c) nu are elevi cu media la purtare scăzută;
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d) are cel mai mic număr total de absenţe şi cel mai mic număr de absenţe nemotivate pe întreg anul
şcolar;
e) niciun elev din clasă nu a fost sancţionat;
(5) Se pot acorda premii elevilor pentru participarea la activităţi extracurriculare cu caracter cultural,
sportiv, artistic, de voluntariat, etc. la propunerea profesorilor organizatori sau participanţi;
(6) Se acordă premiul „Şef de promoţie” acelui elev/elevi din clasele a XII – a care a realizat cea mai
mare medie, calculată ca medie aritmetică a mediilor generale din cei patru ani de studiu, separat pe
fiecare secţie şi care nu au avut nota scăzută la purtare;
(7) Se acordă premii elevilor care au obţinut performanţe la olimpiadele şcolare pe discipline, la
olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică, la olimpiadele sportive, etc.
(8) Mai pot fi evidenţiaţi, la sfârşitul anului, elevii care:
a) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
b) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziții şi la alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
c) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(9) Premiile şi distincţiile acordate elevilor în condiţiile alin. (1) – (8) constau, cel puţin, dintr-o diplomă;
Obligaţiile elevilor
Art. 118. – (1) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ au obligaţia de a cunoaşte şi respecta:
a) prevederile ROFUIP, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.115/2014, a
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Statutului elevilor aprobat de Ministrul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin ordinul nr. 4742/2016, a legilor specifice sistemului
educaţional în vigoare, precum şi prevederile prezentului regulament;
b) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
c) normele de protecţie civilă;
d) normele de protecţie a mediului.
Necunoaşterea legilor nu exonerează elevul de răspundere.
(2) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ trebuie să manifeste un comportament civilizat şi să
abopte o ţinută decentă, atât în şcoală cât şi în afara ei.
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Art. 119. – Elevii au obligaţia de a folosi doar poarta principală pentru a intra / ieşi din şcoală. Orice altă
modalitate de acces se consideră abatere de la prevederile prezentului regulament şi se sancţionează
conform Art. 142 sau 143.
Art. 120. – (1) Li se interzice elevilor să părăsească incinta şcolii pe durata cursurilor sau a pauzelor.
Orice tentativă frauduloasă de a părăsi incinta şcolii se consideră abatere de la prevederile prezentului
regulament şi se sancţionează conform Art. 142 sau 143;
(2) Fac excepţie de la alin.(1) elevii însoţiţi de diriginte şi cei care se deplasează la sala de sport;
(3) Elevii nu vor staţiona fară motiv în holul de la intrarea principală, personalul de pază şi profesorul de
serviciu vor asigura ordinea şi disciplina in această zonă a şcolii.
(4) Li se interzice elevilor urcarea pe pervazurile ferestrelor şi aplecarea înafara acestora, precum şi
folosirea balustradelor ca modalitate de coborâre între etaje. Aceste practici pun în pericol integritatea
corporală a elevilor, putând fi cauza unor accidente deosebit de grave. Elevii care nu respectă aceste
prevederi îşi asumă intreaga responsabilitate.
Art. 121. – (1) Se interzice staţionarea elevilor pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs, precum şi
blocarea căilor de acces pe durata pauzelor, profesorul de serviciu luând măsuri în acest sens;
(2) Pe durata desfăşurării orelor de curs elevii nu au dreptul să părăsească sălile de curs, laboratoarele,
cabinetele, etc. decât în situaţii de forţă majoră şi numai cu acordul profesorului sau la solicitarea
acestuia.
(3) După ce se sună de intrare, elevii au obligaţia de a aştepta în sala de clasă, în perfectă ordine şi
disciplină, sosirea cadrului didactic.
Art. 122. – (1) Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii:
a) persoane străine de Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’;
b) materiale cu caracter obscen, pornografic, propagandistic, şovin, fascist, etc.;
c) băuturi alcoolice, stupefiante, arme de orice fel, muniţie, substanţe pirotehnice, toxice,
inflamabile, urât mirositoare, lacrimogene, spray paralizant sau orice alte obiecte sau materiale
care pot afecta integritatea fizică şi psihică proprie, a colegilor sau a personalului şcolii sau care
pot provoca pagube materiale;
(2) Elevii care, prin diferite metode, încalcă prevederile alin.(1), vor fi sancţionaţi în conformitate cu Art.
142 şi a următoarelor, după caz.
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Art. 123. – (1) Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’ impune elevilor portul unei ţinute reprezentative
compusă din patru obiecte: cămaşe uni, în nuanţe de alb, albastru, gri, negru, cravata, sacou iar pentru
fete, opţional, fustă. Elementele ţinutei reprezentative trebuie purtate decent, pe toată durata orelor de
curs, precum şi la evenimente festive organizate de colegiu;
(2) Ţinuta prevăzută de alin.(1) se completează cu pantaloni lungi sau fustă din stofă sau jeans în nuanţe
de negru sau bleumarin, fără tăieturi, şi accesorii extravagante ca: fermoare, cureluşe, catarame, lanţuri,
etc.;
(3) Pe toată durata prezenţei în şcoală elevii sunt obligaţi să afişeze o ţinută vestimentară decentă:
 fetele să nu poarte cămăşi excesiv de strâmte, de transparente sau decoltate şi fuste excesiv de
scurte;
 talia pantalonilor să fie suficient de înaltă pentru a nu se vedea lenjeria intimă;
Art. 124. – Elevilor Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ li se interzice piercing-ul şi tatuajele în zone
vizibile ale corpului precum şi vopsirea părului în nuanţe stridente (verde, albastru, mov, indigo, etc.) sau
machiajul excesiv (vulgar).
Art. 125. – Sancţiunile privind încălcarea prevederilor Art.123 şi Art.124 vor fi aplicate gradual, începând
cu aplicarea prevederilor Art.142 şi a următoarelor.
Art. 126. – În perimetrul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, inclusiv sala de sport, este interzis:
a) consumul produselor alimentare care emană mirosuri puternice sau din care rezultă resturi greu de
îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, etc.);
b) jocuri de cărţi, table sau remy înafara activităţilor organizate;
c) jocul cu mingea şi introducerea de bulgări de zăpadă pe holuri sau în sălile de clasă;
d) comerţul de orice fel;
Art. 127. – Elevii care încalcă prevederile Art.126 vor fi sancţionaţi în conformitate cu Art. 142 şi 143;
Art. 128. – (1) În perimetrul Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ este interzisă:
a) deţinerea şi consumul de droguri;
b) deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice;
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c) fumatul şi deţinerea de ţigarete, inclusiv a celor electronice;
d) deţinerea şi utilizarea de chibrituri sau brichete;
e) participarea la jocuri de noroc;
f) propaganda politică, religioasă, comercială, etc.;
g) deţinerea şi/sau distribuirea de materiale cu caracter pornografic, obscen, politic, şovin, fascist,
antisemit, xenofob, rasist sau de orice altă natură, care ar putea afecta imaginea publică a
Colegiului Naţional „Mircea Eliade”.
(2) Pentru încălcarea alin.(1) lit.(a) se aplică prevederile Art. 147 sau, după caz, Art.148;
(3) Pentru încălcarea alin.(1) lit.(b) – (d) se aplică prevederile Art. 142, 143;
(4) Pentru încălcarea alin.(1) lit.(e) – (g) se aplică prevederile Art. 143.
Art. 129. – (1) Se interzice utilizarea de către elevi, în incinta şcolii, a aparaturii de înregistrare
audio/video fără acordul dirigintelui sau, după caz, a directorului;
(2) Se interzice postarea pe Internet de imagini sau video clipuri în care apar profesori, elevi sau alte
categorii de personal, surprinşi fără acordul lor, sau reprezentând aspecte sau situaţii (bătăi, scene
indecente, etc.) petrecute accidental în timpul desfăşurării procesului instructiv – educativ şi care, prin
conţinut, pot aduce atingere demnităţii persoanelor sau imaginii colegiului;
(3) Pentru încălcarea alin.(1) se aplică prevederile Art. 142;
(4) Pentru încălcarea alin.(2) se aplică prevederile Art. 143, 145 sau 148, în funcţie de gravitatea faptei.
Art. 130. – (1) Din punct de vedere comportamental, în relaţia cu profesorii, cu personalul şcolii şi cu
colegii lor, elevii sunt obligaţi:
a) să dovedească respect şi consideraţie;
b) să aibă o ţinută decentă, civilizată şi un limbaj adecvat, atât în şcoală cât şi înafara ei;
c) să nu se manifeste zgomotos, agresiv, obscen sau erotic prin injurii, semne, gesturi, etc.;
d) să nu incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice, verbale, etc
e) să nu provoace, prin acţiuni voite sau nu, vătămarea fizică a altor persoane sau tulburarea gravă a
activităţii şcolare;
f) să nu afecteze imaginea şcolii prin activităţi desfăşurate atât în cadrul şcolii cât şi în afara orelor
de curs;
(2) Încălcarea prevederilor din alin.(1) lit.(a) – (c) se sancţionează conform Art. 142;
(3) Încălcarea prevederilor din alin.(1) lit.(d) – (f) se sancţionează conform Art. 143.
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Art. 131. – (1) Pentru protejarea bazei materiale a colegiului, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) Să nu mâzgălească, să scrie, să deseneze cu marker, spray colorat, vopsea sau alte substanţe pe
mobilierul şcolii, pe pereţii interiori sau exteriori, pe garduri, etc.
b) Să nu provoace, prin acţiuni voite sau accidentale:
 distrugerea calculatoarelor, a componentelor acestora şi a echipamentelor periferice;
 distrugerea reţelei de calculatoare sau a unor componente ca prize, cabluri de legătură între
calculatoare, huburi, switches, etc.;
 distrugerea prizelor din reţeaua electrică;
 distrugerea mobilierului din clasă sau din alte spaţii;
 distrugerea oricăror dispozitive şi materiale aflate în dotarea laboratoarelor sau cabinetelor;
 distrugerea sau modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresă a
profesorilor;
 virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii;
c) Să nu instaleze pe hard-discurile calculatoarelor din reţea jocuri sau alte programe neautorizate
prin copiere de pe CD-uri, dischete proprii sau descărcate de pe Internet;
d) Să nu acceseze de pe calculatoarele şcolii site-uri cu conţinut pornografic, obscen sau care
promovează violenta, consumul de droguri, alcool, etc.;
e) Să nu deconecteze/conecteze de la calculatoare echipamentele periferice (tastaturi, mous-şi,
monitoare, etc.), cablurile de reţea sau cablurile de alimentare cu energie electrică;
f) Să păstreze în bune condiţii manualele primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul
anului şcolar;
g) Să nu intervină la instalaţiile electrice şi să anunţe imediat profesorul, profesorul de serviciu,
personalul de pază, inginerul de sistem, etc. orice defecţiune pe care o observă;
h) Să păstreze curăţenia în clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în curtea şi în jurul şcolii;
(2) În cazul faptelor prevăzute de alin.(1) răspunderea este individuală, elevul, pe lângă sancţiunile
prevăzute de Art.143, va fi obligat să suporte despăgubiri materiale, stabilite de persoane abilitate. Dacă
faptele se produc cu autori necunoscuţi, răspunderea devine colectivă, paguba materială fiind suportată de
întreag colectivul clasei în sarcina căruia se reţin distrugerile.
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Art. 132. – (1) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ au obligaţia de a frecventa toate cursurile
prevăzute în orarul şcolii, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele
prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare al
acestora;
(2) Elevii depistaţi că chiulesc de la orele de curs, individual sau în grup, vor fi sancţionaţi, în primă
instanţă cu absenţe nemotivate, sancţiunile putând continua cu scăderi succesive ale notei la purtare.
Sancţiunile sunt aplicate de către diriginte care va anunţa şi părinţii elevilor implicaţi.
Art. 133. – (1) În timpul orelor de curs elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în
geantă. Telefoanele mobile pot fi utilizate de către elevi în timpul orelor de curs doar cu acordul
profesorului şi numai în interes didactic;
(2) În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor mobile pe catedră;
(3) În cazul utilizării frauduloase a telefoanelor mobile profesorul aduce la cunoştinţa dirigintelui fapta iar
acesta poate aplica sancţiunile prevăzute de Art.143 şi/sau Art.145 şi anunţă părinţii/tutorele legal.
Art. 134. – În timpul orelor de curs elevii nu pot folosi aparatură audio cu căşti (de ex. pentru a asculta
muzică), numai cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancţioneză
conform prevederilor Art. 142, 143 şi 145.
Art. 135. – Elevii care poartă bijuterii scumpe sau vin la şcoală cu obiecte de valoare sau sume mari de
bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Şcoala nu răspunde şi nu se implică în
recuperarea bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor.
Dacă apar astfel de situaţii se vor anunţa organele de poliţie.
Art. 136. – (1) Elevii suspectaţi de furt, sau de complicitate la furt sau suspectaţi că au iniţiat şi/sau
participat la acţiuni prin care să păgubească colegii şi/sau alte persoane din şcoală, prin distrugerea
intenţionată a unor bunuri personale, sunt deferiţi organelor de poliţie pentru efectuarea anchetei. Această
măsură se va lua în mod discret, prevalând prezumţia de nevinovăţie. Dacă elevul în cauză este minor se
vor contacta, în primul rând, părinţii sau tutorele legal.
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(2) Elevii dovediţi vinovaţi pentru prima dată de faptele prevăzute de alin.(1), vor fi sancţionaţi, aplicând
prevederile Art.146;
(3) Dacă faptele prevăzute de alin.(1) se repetă, elevilor dovediţi vinovaţi li se aplică prevederile Art.147.
Art. 137. – Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă, în
grupe de câte doi elevi, respectând graficul întocmit de diriginte şi afişat la avizierul clasei.
Art. 138. – (1) Atribuţiile elevilor de serviciu pe clasă sunt următoarele:
a) Controlează, înainte de începerea cursurilor, starea mobilierului, a ferestrelor, a corpurilor de
iluminat, a caloriferelor şi a celorlalte obiecte din sala de clasă şi anunţă dirigintele sau, în lipsa
acestuia, profesorul de serviciu dacă anumite bunuri sunt deteriorate sau lipsesc;
b) Şterge tabla înainte de începerea cursurilor, în fiecare pauză, la sfârşitul programului şi în timpul
orelor doar la solicitarea profesorului;
c) Se preocupă să nu lipsească creta şi buretele de şters tabla să fie spălat şi umed;
d) La începutul fiecărei ore de curs atrage atenţia colegilor asupra ţinutei;
e) Anunţă toţi elevii care absentează de la ora respectivă dacă profesorul nu citeşte catalogul;
f) Aeriseşte sala de clasă după fiecare oră de curs şi urmăreşte păstrarea curăţeniei;
g) După ce se sună de intrare închide uşa sălii de clasă şi se preocupă de menţinerea ordinii şi
disciplinei până la sosirea profesorului;
h) Aduce la cunoştinţa dirigintelui orice act de indisciplină produs în sala de clasă;
i) Aduce de îndată la cunoştinţa dirigintelui sau a profesorului de serviciu orice eveniment, petrecut
pe durata pauzei, din care rezultă accidentarea colegilor sau distrugeri de bunuri materiale;
j) După ultima oră de curs, strânge din şi de sub bănci reziduurile mai mari (hârti, resturi alimentare,
doze, ambalaje din material plastic, etc.);
k) Dacă găseşte în clasă obiecte şcolare sau de vestimentaţie pierdute (uitate) le predă spre păstrare
personalului de curăţenie şi îşi anunţă colegii pentru recuperarea lor;
(2) Pentru încălcări ale prevederilor din alin.(1) elevul de serviciu este sancţionat, în funcţie de gravitatea
faptei, cu prevederile Art.142 şi/sau Art.143.
Sancţiuni aplicate elevilor
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Art. 139. – (1) Elevii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, care săvârşesc fapte prin care se încalcă
dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv prevederile prezentului regulament, vor fi sancţionaţi în funcţie de
gravitatea şi frecvenţa faptelor comise;
(2) Sancţiunile pot fi aplicate elevilor de către diriginte sau, în cazul unor abateri grave, de Consiliul
Profesoral sau Consiliul de Administraţie la propunerea dirigintelui sau a altui cadru didactic;
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor trebuie temeinic motivate cu dovezi materiale şi/sau martori;
(4) Orice sancţiune aplicată elevilor trebuie adusă la cunoştinţa parinţilor sau a tutorelui legal verbal sau,
dupa caz, în scris.
Art. 140. – (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate elevilor se adresează, în scris, Consiliului de
Administraţie al Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, în termen de 5 zile de la comunicarea
sancţiunii;
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul Colegiului
Naţional ,,Mircea Eliade’’. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitiva şi se comunică în
scris atât elevului cât şi părinţilor sau tutorelui legal.
Art. 141. – (1) Sancţiunile care se pot aplica elevilor Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’ sunt
următoarele:
a) observaţia individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a oricăror ajutoare băneşi primite din partea şcolii;
d) scăderea notei la purtare;
e) mutarea disciplinară într-o altă clasa paralelă din şcoală;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea.
(2) Pentru abateri repetate sancţiunile se aplică gradual, nu neapărat în ordinea prevăzută de alin.(1),
plecând de la ultima sancţiune acordată;
(3) Profesorul-diriginte are obligaţia de a ţine o evidenţă clară a sancţiunilor aplicate elevilor din clasa pe
care o consiliază şi de a le comunica, în scris, părinţilor/reprezentantului legal;
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), lit.f şi g nu se pot aplica elevilor din clasele a IX – a şi a X – a;
(5) Sancţiunile îşi produc efectul doar după ce rămân definitive, în caz de contestare sau după expirarea
timpului de contestare.
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Art. 142. – Sancţiunea ”observaţia individuală” se aplică elevilor pentru abateri minore, săvârşite pentru
prima dată. Elevul va fi consiliat astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător,
atrăgându-i-se totodată atenţia că, în situaţia în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o
sancţiune mai severă. Sancţiunea este aplicată de diriginte. La un număr de trei sancţiuni cu ”observaţia
individuală”, cumulate pe parcursul unui an şcolar, dirigintele va aplica prevederile Art. 143.
Art. 143. – (1) Sancţiunea “mustrare scrisă” se aplică, de regulă, elevilor la a doua abatere cu caracter
minor sau la prima abatere de gravitate medie şi constă în atenţionarea elevului, în scris, de către
diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancțiunea;
(2) Mustrarea scrisă, întocmită de diriginte, semnată de acesta şi de către director se înregistrează în
registrul de intrări-ieşiri al şcolii. O copie a documentului va fi înmânată părinţilor/tutorilor legali,
personal, sub semnătură sau va fi transmisă prin poştă, cu confirmare de primire;
(3) În catalogul clasei, la rubrica „Menţiuni”, se precizează numărul şi data documentului;
(4) Sancţiunea este prezentată Consiliului Profesoral, în şedinţa de sfârşit de semestru, care poate aproba
şi scăderea notei la purtare;
(5) La un număr de 3 (trei) mustrări scrise, cumulate pe parcursul unui an şcolar, dirigintele propune
sancţionarea elevului cu prevederile Art. 144 şi scăderea notei la purtare cu un punct.
Art. 144. – (1) Sancţiunea „retragerea temporară sau definitivă a oricăror ajutoare băneşi primite
din partea şcolii” este aplicată de către Consiliul de Administraţie, la propunerea profesorului diriginte
pe baza unui raport, în care se menţionează faptele săvârşite;
(2) Consiliul de Administraţie comunică compartimentului Contabilitate, prin Comisia de alocare a
burselor, datele necesare privind aplicarea sancţiunii şi anunţă în scris părinţii sau tutorele legal;
Art. 145. – (1) „Scăderea notei la purtare” este o sancţiune care se poate asocia cu oricare dintre
celelalte sancţiuni. Sancţiunea este aplicată de diriginte, din proprie iniţiativă sau la propunerea altui
cadru didactic;
(2) Nota la purtare o stabileşte dirigintele după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de
comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei;
(3) Dacă scăderea notei la purtare se face sub nota 7 (şapte) ea trebuie aprobată de Consiliul Profesoral,
în şedinţa de sfârşit de semestru;
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(4) Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi;
(5) Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi ale Art.154 din prezentul regulament.
Art. 146 – „Mutarea disciplinară într-o altă clasa paralelă din şcoală” se realizează în condiţiile
prevăzute de Art. 20 din OM 4742 din 10.08.2016 (Statutul Elevilor).
Art. 147. – (1) Sancţiunea „preavizul de exmatriculare” este aplicată pentru săvârşirea sau intenţia
săvârşirii unor fapte grave, care pun în pericol baza materială sau sănătatea şi integritatea persoanelor sau
pentru cumul de absenţe nejustificate;
(2) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, în două exemplare, de către diriginte şi este
dezbătut în Consiliul Profesoral care îl poate aproba sau respinge;
(3) Dacă Consiliul Profesoral aprobă preavizul de exmatriculare, acesta va fi avizat de director, ştampilat
şi înregistrat în registrul de intrări-ieşiri al colegiului;
(4) Un exemplar din preavizul de exmatriculare, semnat şi ştampilat, este transmis sub semnătură, sau
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, părintelui/reprezentantului legal;
(5) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei la rubrica „Menţiuni” şi este însoţită de scăderea notei
la purtare, cu un număr de puncte specificat în documentul scris;
(6) Procedura descrisă la alin.(2)-(5) nu se aplică preavizelor de exmatriculare datorate cumulului de
absenţe nemotivate. Acestea sunt întocmite de diriginţi şi expediate prin poştă, cu confirmare de primire,
părinţilor elevilor vizaţi.
Art. 148. – (1) „Exmatricularea” reprezintă cea mai grea sancţiune aplicabilă elevilor pentru fapte grave
şi deosebit de grave sau pentru depăşirea numărului de absenţe, conform legii şi prezentului regulament.
Gravitatea faptelor comise este stabilită de Consiliul Profesoral în urma analizei probelor administrate de
Comisia de Anchetă constituită special, prin decizie a directorului;
(2) Exmatricularea poate fi aplicată doar elevilor din clasele a XI – a şi a XII – a şi poate avea mai multe
forme:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în acelaşi an de studiu, acelaşi profil şi
specializare din Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade’’. Sancţiunea se aplică elevilor pentru abateri
grave;
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b) exmatriculare fără drept de reînscriere în clase ale Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’.
Sancţiunea se aplică elevilor pentru abateri deosebit de grave;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere pentru o
perioada de timp. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei cade în sarcina Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la propunerea motivată a Consiliului Profesoral. Sancţiunea
se comunică, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris şi sub
semnătură, părintelui/reprezentantului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea
se aplică elevilor pentru abateri deosebit de grave cum ar fi:
 furtul unor obiecte valoroase sau a unor sume mari de bani;
 distrugeri intenţionate de materiale didactice, mobilier, elemente de construcţie, obiecte
individuale, etc. de mare valoare;
 consumul şi/sau comercializarea în incinta şcolii a drogurilor şi/sau a substanţelor
etnobotanice;
 agresiune fizică împotriva unui alte persoane din cadrul şcolii;
 publicarea de materiale scrise, postări de materiale audio sau video şi comentarii pe
Internet. care pot aduce atingere prestigiului colegiului sau a demnităţii personalului sau
elevilor;
(3) Sancţiunea este aprobată de către Consiliul de Administraţie dacă în prealabil a fost avizată pozitiv
în Consiliul Profesoral;
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, al Consiliului
de Administraţie, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol;
(5) Sancţiunea se comunică, de către dirigintele clasei, în scris şi sub semnătură, părintelui sau tutorelui
legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani;
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6.00.
Art. 149. – (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 142 – 145, însoţită de
scăderea notei la purtare, dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de 8 săptămâni de
şcoala, pâna la încheierea semestrului, prevederea privind scăderea notei la purtare, se poate anula;
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Absenţe. Motivarea absenţelor. Sancţiuni datorate absenţelor.
Art. 150. – (1) Profesorul are obligaţia de a trece în catalog absenţă tuturor elevilor care la începutul orei
de curs nu se află în sala de clasă, indiferent de motive;
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(2) Doar dirigintele poate învoi elevul de la cursuri la solicitarea expresă, scrisă sau verbală, a părinţilor,
motivând ulterior absenţele respective pe baza unui înscris din partea celui care solicită învoirea;
(3) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) elevii care se încadrează în prevederile Art.110, alin.(1) precum
şi elevii Centrului National de Excelență în Handbal, pe durată deplasărilor, a cantonamentelor şi a
competiţiilor sportive la care participă;
(4) Lista elevilor aflaţi în situaţia alin.(3), aprobată de director, va fi comunicată diriginţilor şi afişată la
avizierul din cancelarie.
Art. 151. – (1) Părinţii pot solicita conducerii Colegiului Naţional ,,Mircea Eliade’’, în scris şi temeinic
motivat cu documente oficiale, scutirea de frecvenţă la cursuri a elevilor pe o perioadă de cel mult 30 de
zile lucrătoare pentru deplasări strict obligatorii în străinătate. Solicitarea va fi făcută cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înaintea începerii deplasării;
(2) Directorul, după consultarea dirigintelui, dă o rezoluţie solicitării. Dacă cererea este aprobată,
înmânează o copie dirigintelui care o ataşează la catalogul clasei respective pentru ca elevul în cauză să
nu fie trecut absent;
(3) În cazul unei respingeri a solicitării de învoire, directorul se obligă sa anunţe părintele solicitant, în
termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii, motivând decizia luată.
Art. 152. – Motivarea absenţelor o poate face doar dirigintele clasei pe baza documentelor şi procedurilor
prevăzute de Art.47, alin.(2), lit.(d)-(f). Absenţele pentru care dirigintele nu are documente justificative
rămân nemotivate şi se raportează ca atare.
Art. 153. – (1) Elevii sunt obligaţi să se prezinte la ora de sport cu echipamentul corespunzător, impus de
profesorul de specialitate;
(2) Până la data de 1 octombrie, elevii apţi de efort fizic vor prezenta de la medicul de familie adeverinţa
de sănătate, conform căreia pot participa, fără riscuri, la ora de educaţie fizică, în caz contrar ei vor fi
trecuţi absenţi în catalog;
(3) Scutirea elevilor de la orele de Educaţie Fizică se poate face doar pe motive de sănătate, la
recomandarea medicului, în baza unui document semnat şi parafat de acesta. Elevii vor prezenta,
profesorului de specialitate, documentul respectiv, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii;
(4) Elevii scutiţi de efort fizic pentru o zi, o perioadă, un semestru sau pentru întreg anul şcolar, sunt
obligaţi să fie prezenţi la orele de Educaţie Fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor;
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(5) Elevii scutiţi de la orele de Educaţie Fizică şi părinţii acestora vor fi informaţi în mod special de
prevederile alin.(4), sub semnătură, de către diriginte la începutul anului şcolar sau la data prezentării
documentului prevăzut de alin.(3).
Art. 154. – Elevii vor fi sancţionaţi, din cauza absenţelor, în următoarele situaţii:
a) la fiecare 10 (zece) absenţe nemotivate pe semestru sau la 10% absenţe nemotivate din numarul de
ore pe semestru la o disciplina, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct;
b) la un număr de cel puţin 40 de absenţe nemotivate sau la cel puţin 30% absenţe nemotivate din
totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, elevul este propus pentru
exmatriculare în condiţiile Art.148, alin. (2), lit. a);
c) pentru elevii care ajung la un număr de 20 absenţe nemotivate sau la 15% absenţe nemotivate din
totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, se aplică prevederile
Art.147.
Art. 155. - Elevii care absentează la mai mult de 50% din numărul de ore de curs, prevăzut într-un
semestru şi nu se încadrează în prevederile Art. 154, pot fi declaraţi neîncheiaţi pe semestrul respectiv,
urmând să-şi încheie situaţia şcolară în primele două săptămâni de la începutul semestrului al doilea sau
în perioada dedicată examenelor de corigenţă din luna august.
Art. 156. – Dacă asupra unor documente medicale sau scutiri emise de părinţi/tutore legal, prezentate de
elevi pentru motivarea absenţelor de la cursuri sau scutirea de efort fizic, există suspiciuni serioase că sunt
false, dirigintele are obligaţia de a lua legătura cu medicul sau emitentul scutirii, după caz, care semnează
documentul, în vederea stabilirii autenticităţii lui;
(2) Dacă documentele de la alin.(1) se dovedesc a fi false, fapta este asimilată cu furtul şi se aplică
sancţiunea prevăzută de Art.147.
(3) În situaţia în care se constată că un elev lipseşte frecvent de la cursuri, motivând absenţele cu scutiri
medicale autentice, dirigintele va contacta părinţii/tutorii legali pentru a se asigura că motivele medicale
invocate sunt reale.
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CAPITOLUL V. – Dispoziţii finale
Art. 157. – Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în
vigoare în materie de educaţie şi învăţământ preuniversitar.
Art. 158. – (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic, didactic
auxiliar, nedidactic şi pentru elevii Colegiului Naţional “Mircea Eliade” şi va fi adus la cunoștința
părinţilor acestora;
(2) Prezentul ROI se aplică pentru anul şcolar în curs şi intră în vigoare după aprobarea în Consiliul
Profesoral;
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ROI se abrogă toate dispoziţiile vechiului regulament.
Art. 159. – Prevederile prezentului ROI se pot reanaliza ulterior în vederea modificării şi/sau completării,
ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliul Profesoral, al Consiliului
Elevilor sau al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. Modificările şi/sau completările adoptate vor fi
aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare, precum şi la
cunoştinţa părinţilor la prima şedinţă.
Art. 160 – (1) Directorul, directorul adjunct, şefii de catedră şi şefii de compartimente vor prelucra la
nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile prezentului ROI şi vor urmări permanent îndeplinirea lor;
(2) Diriginţii vor prelucra Regulamentul de Ordine Interioară elevilor şi părinţilor acestora şi vor
întocmi un proces-verbal în care vor semna toţi cei instruiţi;
(3) Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament, ca şi a tuturor documentelor care
reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză de cei
care le încalcă.
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Art.161. – Prezentul regulament se va publica pe site-ul oficial al colegiului, imediat după aprobarea lui
de către Consiliul Profesoral, putând fi accesat la adresa www.sigedu.ro/documente.
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