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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit pe baza Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

şi cercetării nr. 5079/2016.  

 Regulamentul de Ordine Interioară a fost actualizat şi aprobat în C.P. 3.10.2018 respectiv C.A 

06.09.2018 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.1 ─ Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare activităţii în cadrul Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc. 

Art.2 ─ Conducerea Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentului Regulament de Ordine Interioară. 

Art.3 ─ Respectarea R.O.I este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar, nedidactic, medical, elevi şi părinţi/tutori care vin in contact cu 

unitatea de învăţământ ─ anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea 

Regulamentului de Ordine Interioară, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi 

actualizările. 

 

ORGANIZAREA UNITATILOR DE ÎNVĂŢĂMANT PREUNIVERSITAR 

(se vor respecta şi următoarele prevederi specifice Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc) 

 

Art.4- În Liceul Teoretic “David Voniga”Giroc cursurile se desfăşoară după următorul program: 

1) Pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal programul se desfășoară într-un singur schimb. 

Orele de curs încep la ora 8, durează 50 de minute urmate de o pauză de câte 10 minute; pauza 

mare este de 15 minute și se plasează după ora a doua de curs.  

Art.5- Orarul instituției se întocmește de Comisia de orar și se aprobă de Consiliul de administrație 

înainte de începerea cursurilor, în varianta provizorie, începând cu prima zi de școală și în variantă 

definitivă cel mai târziu la două săptămâni de la începerea școlii. Diriginții au obligația de a adduce 

la cunoștința elevilor din clasa pe care o conduc, în timp util, orice schimbare operate în orarul 

școlii de către comisia de orar iar aceste schimbări vor fi postate și pe site-ul școlii.  

Art. 6 – Cadrele didactice se prezintă la școală cu cel puțin 10 minute înainte de începerea 

programului propriu. Personalul didactic auxiliar lucrează între orele 8-16 iar pentru personalul 

nedidactic programul se stabilește în conformitate cu lgislația în vigoare și cu necesitățile școlii. 

Art. 7 – Personalul auxiliar, administrativ și de întreținere își desfășoară activitatea astfel: 



- Secretar liceu și secretar șef: luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400 

- Serviciul contabilitate: luni-vineri orele 800-1600  

- Îngrijitoarele după graficul întocmit de administrator 

Orice modificare se face cu aprobarea conducerii școlii. Programul cu public, pentru 

secretariat, este cel afișat și este parte din prezentul regulament. Prezența la serviciu se face 

îm condică, la începerea programului și se verifică de către directori. 

Art.8 ─ Activitățile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activitățile artistice, 

sportive) se desfășoară în afara orarului școlii cu excepția celor solicitate de ISJ Timiș. 

Organizarea, evidența și răspunderea pentru aceste activități revine Coordonatorului de programe 

și proiecte școlare și extrașcolare. 

 

CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

DIRECTORUL 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art. 9 - Directorul/directorul adjunct afişează un program propriu al activităţii în şcoală, în care 

include orarul audienţelor. 

 Art.10 ─1) La începutul anului şcolar directorul numeşte, dintre membrii consiliului de 

administraţie, persoana care asigură legătura cu presa, media. 

 2) Directorul numeşte coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

 3)   Directorul aprobă graficul serviciului pe şcoală pentru personalul didactic/elevi. 

 4)  Directorul monitorizează activitatea profesorilor de serviciu şi consemnează în caietul de 

procese verbale, atunci când aceştia nu-şi îndeplinesc atribuţiile. 

 5)   Directorul consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic 

şi nedidactic. 

 6)  În fiecare zi, la sfârşitul programului, directorul anulează orele de curs care nu au fost semnate, 

urmând sancţionarea cu mustrare a profesorilor care cumulează 18 ore nesemnate. 

 7)  Directorul solicită, în scris, consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea cheltuielilor care 

vizează modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, stimularea elevilor capabili de 

performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, pe baza propunerilor şefilor 

de catedră, administratorului, respectiv diriginţilor. 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.11 ─ Consiliul profesoral aprobă, la propunerea directorului, sancţionarea disciplinară, urmată, 

eventual, de scăderea calificativului anual pentru : 

a) personalul didactic care a absentat de 3 ori, nemotivat, de la şedintele consiliului profesoral; 

b) personalul didactic care a modificat în mod neregulamentar note sau medii la purtare; 



c) diriginţii care nu aplică regulamentul pentru stabilirea notelor la purtare şi care nu-şi îndeplinesc 

obligaţia de a comunica cu familiile elevilor. 

 

CATEDRELE/COMISIILE METODICE 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.12 ─ Catedrele/comisiile metodice din aceiaşi arie curriculară au obligaţia să colaboreze la 

elaborarea ofertei educaţionale. 

Art.13 ─Catedrele/comisiile metodice colaborează, la nivel de arie curriculară, pentru organizarea 

si realizarea unor activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică, sesiuni ştiinţifice etc. 

Art.14 ─ În cadrul catedrelor/comisiilor metodice se aleg manualele alternative, conform unor 

criterii de selecţie stabilite de toţi membrii catedrelor. 

Art.15 ─1) La început de an scolar şi de ciclu (ex. clasele a-V-a , a-IX-a) catedrele/comisiile 

metodice au obligaţia de a da teste predictive cu subiect unic pe şcoală; la cl. a V-a, testele vor fi 

elaborate în colaborare cu comisia învăţătorilor. 

 ─2) Notele obţinute la testele predictive nu se trec în catalog. 

Art.16 ─ a) Catedrele/comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru 

elevii cu nevoi speciale, programe de pregătire a examenelor naţionale (teste naţionale, 

bacalaureat) şi programe de pregătire a olimpiadelor şcolare. 

 – b) Profesorii de educaţie fizică vor opera în catalog scutirile medicale de educaţie fizică (avizate 

de cabinetul medical al şcolii) ale elevilor de la clasele la care predau şi apoi vor preda scutirile 

secretariatului şcolii , spre arhivare, cu borderou şi proces-verbal. 

 

CONSILIUL CLASEI 

(se vor respecta următoarele prevederi) 

 

Art.17 ─ La începutul fiecărui an şcolar coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare organizează întâlniri cu învăţătorii şi diriginţii pentru formare în domeniul 

activităţii la nivelul consiliului clasei; activităţile de formare vor fi consemnate în procese verbale. 

Art.18 ─ Învăţătorii, diriginţii au obligaţia de a întocmi liste, pe baza actelor legale, cu elevii ai 

căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut 

pe economie, pentru ca aceşti elevi să beneficieze de ajutoarele materiale legale (burse, seturi de 

manuale gratuite, rechizite şcolare gratuite). 

Art.19 ─1) Învăţătorii şi diriginţii numiţi de directorul Liceului Teoretic “David Voniga”Girocau 

obligaţia de a semna fişa cu atribuţiile specifice acestei responsabilităţi şi de a duce la îndeplinire 

atribuţiile ce le revin. 

2) Diriginţii au obligaţia de a urmări frecvenţa elevilor, de a cerceta cauzele absenţelor unor elevi 

şi de a informa familia elevului săptămânal. 

3) Pentru a informa familiile elevilor care au acumulat mai mult de 10 absenţe nemotivate sau în 



cazul unor abateri disciplinare diriginţii pot folosi telefonul şcolii, cu obligaţia de a trece într-un 

registru special numerele de telefon apelate, numele persoanei apelate şi numărul absenţelor 

nemotivate. 

4) În cazul în care familia nu poate fi contactată telefonic, diriginţii sunt obligaţi să trimită la adresa 

de domiciliu a familiei, cu confirmare de primire, o informare scrisă referitoare la situaţia şcolară 

a elevului. 

 

ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE 

(se vor respecta şi următoarele prevederi specifice Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc) 

 

Art.20 ─ Elevii scutiţi de efort fizic vor fi prezenţi obligatoriu la orele de educaţie fizica, cu 

încălţăminte de sport.  

Art.21 ─ Elevilor scutiţi de efort fizic care absentează la orele de educaţie fizica li se trec absenţele 

in catalogul clasei, în ziua respectivă. 

Art.22 ─ Elevii scutiţi de educaţie fizică şi părinţii/tutorii acestora vor fi informaţi de prevederile 

articolelor 20 şi 21 din Regulamentul intern, sub semnătura, de către învăţător/diriginte la începutul 

anului şcolar. 

 

PERSONALUL DIDACTIC 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.23 ─ Personalul didactic de predare are obligaţia de a cunoaşte şi respecta, sub semnătură, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 

Regulamentul intern. 

Art.24 ─ Personalul didactic de predare, cu excepţia profesorilor care răspund de orarul şcolii, are 

obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în conformitate cu atribuţiile “PROFESORULUI ŞI 

ÎNVĂŢĂTORULUI DE SERVICIU” stabilite în prezentul regulament intern. (Art.25-34). 

Art.25 ─Profesorul/ învăţătorul de serviciu trebuie sa fie prezent la şcoală cu cel puţin un sfert de 

oră înainte de program pentru preluarea serviciului. 

Art.26 –1) De luni până vineri se va efectua serviciul pe şcoală în intervalul 730 – 1400  

- 2) În timpul efectuării serviciului pe şcoala, profesorii şi învăţătorii vor purta cardul care indica 

activitatea specifică. 

 Art.27 – Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi afişat la avizierul din cancelarie, la secretariat 

şi avizat de director. 

 Art.28 ─ Personalul didactic de serviciu trebuie sădeschidă dulapul cataloagelor şi să preia de la 

secretarul de serviciu, sub semnătură, cataloagele şi condicile de prezenţă  

Art. 29 ─ În timpul pauzelor, personalul didactic de serviciu trebuie să supravegheze activitatea 

elevilor. 

Art. 30 ─ Personalul didactic de serviciu trebuie să anunţe directorul de serviciu dacă există clase 

nesupravegheate. 



Art.31 ─ Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în procesul verbal dacă în timpul 

serviciului său au foste deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente deosebite. 

Art.32 ─ Personalul didactic de serviciu trebuie să avertizeze, în cel mai scurt timp, cadrelor 

medicale în legătură cu eventualele accidentări ale elevilor în timpul pauzelor. 

Art.33 ─ Personalul didactic de predare are obligaţia de a purta o ţinută vestimentară decentă în 

incinta liceului şi la toate activităţile instructiv-educative extraşcolare care se desfăşoară cu elevii. 

Art.34 ─Personalul didactic trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu colegii şi 

conducerea liceului. 

Art.35- 1) Personalul didactic trebuie să manifeste loialitate faţă de Liceul Teoretic “David 

Voniga” Giroc, încredere în capacităţile colegilor, să încurajeze şi să îndrume elevii din clasele 

terminale (a IV a, respectiv a VIII a) să-şi continue studiile în Liceul Teoretic “David 

Voniga”Giroc 

 2) Cadrele didactice care nu-şi îndeplinesc obligaţiile de fidelitate şi încalcă normele aliniatului 1 

vor fi sancţionaţi, de director, verbal, cu avertisment. 

 

DREPTURILE ELEVILOR 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.37- Elevul/părintele/reprezentantul legal are dreptul de a contesta modalitatea de evaluare şi 

rezultatele evaluării, conform Art.97, aliniatul 3 din R.O.F.U.I.P. 

- Depunerea contestaţiilor se poate face, în scris, motivat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la comunicarea rezultatelor evaluării. 

 

ÎNDATORIRILE ELEVILOR 

(se vor respecta şi următoarele prevederi) 

 

Art.38 a) – Elevii sunt obligaţi să poarte uniforma liceului (cf. legii privind creşterea siguranţei în 

învăţământ), constând în vestă. 

d) Elevii au obligaţia de a prezenta la cabinetul medical scutirile eliberate de medicul de familie 

sau biletul de ieşire din spital în termen de 7 zile de la data prezentării la cursuri, în caz contrar 

absenţele rămân, de regulă, nemotivate. 

e) Părintele sau tutorele legal al elevului are dreptul de a face cerere de motivare a absenţelor, 

adresată directorului scolii, care se va consulta cu dirigintele. 

Art.39 ─ Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: 

(1) Să controleze, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor 

materiale din sala de clasă şi să anunţe profesorul de serviciu/dirigintele dacă sunt bunuri 

deteriorate sau dacă lipsesc anumite dotări. 

(2) Să şteargă tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în timpul orelor, la solicitarea profesorului. 

(3) La începutul fiecărei ore de curs, numeşte elevii absenţi la ora respectivă. 



(4) Semnalează cadrelor medicale şi profesorilor de serviciu pe şcoală eventualele accidentări ce 

au loc în clasă, în pauză. 

(5) Aeriseşte clasa în fiecare pauză şi urmăreşte păstrarea curăţeniei. 

Art.40 ─ Elevii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţie cu profesorii, personalul 

şcolii şi colegii săi. 

Art.41 ─ Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, sume mari de bani îşi 

asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolara nu răspunde şi nu recuperează 

bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor. 

Art.42 ─ Băieţii, atât la gimnaziu cât şi la liceu, trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata 

anului şcolar, la examene, la activităţile educative; excepţie fac orele de educaţie fizică şi 

competiţiile sportive în care elevii sunt direct implicaţi. 

Art.43 – Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei şi tricouri 

fără mâneci. Tunsoarea trebuie sa fie decentă, pieptănăturile la fel. 

 Art.44 ─ Este interzis fetelor să poarte haine excesiv de scurte şi strâmte, să-şi vopsească părul şi 

să se fardeze strident. 

Art.45─ a) Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile, biciclete, motorete, 

motociclete, maşini, aparate radio(de orice fel), casetofoane. 

 b) Elevii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile în timpul orelor. 

Art. 46 ─a) Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane 

străine (ex.: foşti colegi, rude, cunoştinţe, prieteni). Elevii străini de şcoală care vor încălca această 

regulă şi vor fi prinşi de organelle abilitate vor fi amendaţi. 

 b) Elevii nu au voie să introducă în şcoală petarde, pocnitori, arme etc. 

 c) Elevii nu au voie să introducă în şcoală sau să difuzeze materiale cu caracter obscen. 

Art. 47─ Elevii nu au voie să incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice. 

Art.48 ─ Elevii nu au voie să chiulească de la ore; nu au voie să iniţieze şi/sau să participe la o 

acţiune colectivă de chiul de la programul de şcoală.  

Art.49 ─ Elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray 

colorat, cu vopsea pe mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc. 

Art.50 ─ Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la acţiuni 

prin care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ. 

Art.51 – Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din liceu, 

ale personalului unităţii de învăţământ. 

Art.52 ─ Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul programului decât in mod 

excepţional cu avizul directorului/dirigintelui/învăţătorului şi acceptul părinţilor. 

Art.53 ─ Accesul elevilor în şcoală se face astfel: 

o La ora 7.50 – 8.00 prin intrarea elevilor, 

o La ora 11.50 / 12.50 elevii din casele I – IV ies din şcoală prin poarta, 

Art.54 ─ Elevii nu au voie să staţioneze pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs; uşile se 

închid la 5 minute după ce s-a sunat de intrare şi se deschid numai la pauză, excepţie făcând 

situaţiile de forţă majoră. 



Art.55 ─a) - Elevii scutiţi de efort fizic (zi, semestru, an şcolar) sunt obligaţi să fie prezenţi la orele 

de educaţie fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor. 

 b) - Elevii care la sfârşitul semestrului cumulează 50 % absenţe motivate sau nemotivate rămân 

cu situaţia neîncheiată pe semestrul respectiv, urmând să-şi încheie situaţia în primele patru 

săptămâni din semestrul al doilea sau în perioada de încheiere a situaţiilor şcolare din luna august, 

cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 61, din prezentul regulament. 

 c) - Elevii care din motive de sănătate, la recomandarea medicului, sunt scutiţi de efort fizic vor 

prezenta la şcoala documentul respectiv, în termen de 7 zile de la emiterea documentului. 

 d) - 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 la ora de educaţia fizică fără riscuri. 

 e) - Elevii cu probleme de sănătate se vor prezenta la cabinetul medical al şcolii cu recomandarea 

medicului de specialitate, vor fi luaţi în evidenţă şi cu aprobarea medicului şcolii vor prezenta 

scutirea medicală, totală sau parţială, profesorului de educaţie fizică de la clasă. 

Art.56 ─ Elevii care absentează motivat la mai mult de 50% din numărul de ore de curs prevăzut 

într-un semestru la una sau mai multe discipline, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca 

atare în documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le consideră justificate, pot 

solicita, în scris, consiliului clasei, încheierea situaţiei şcolare, cu condiţia ca după revenirea la 

şcoală aceştia să participe la cursuri şi să poată fi evaluaţi. 

Art.57 ─ Elevii nu au voie să fumeze în şcoală sau în curtea şcolii în caz contrar vor fi sancţionaţi 

cu scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte. 

Art.58 ─ Vor fi sancţionaţi, după caz, cu scădere notei la purtare sub 5, mutare disciplinară la altă 

şcoală, exmatriculare din şcoală sau din toate unităţile şcolare, elevii, care, prin acţiunile lor, 

provoacă vătămarea fizică, accidentarea altor persoane, tulburarea gravă a activităţii şcolare. 

Art.59 ─ Elevii nu au voie să cheme la şcoală, pentru aşa numitele “răfuieli”, “intimidări”, alţi 

elevi, rude, cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de situaţii vor fi sancţionaţi după caz, cu: 

eliminare, scăderea notei la purtare sub 5, exmatriculare, iar persoanele adulte implicate vor 

răspunde penal. 

Art.60 ─ Elevii nu au voie să blocheze căile de acces în instituţie. 

Art.61 ─ Elevii nu au voie să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să participe la jocuri 

de noroc. 

 

RECOMPENSAREA ELEVILOR 

 

Art.62 ─ Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting 

prin comportare exemplară pot primi drept recompense: 

 - o excursie gratuită ( din partea primărie ) 

 - premii în bani pentru premianții la olimpiade județene, naționale 

 - premii ( pentru elevii care au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea 

să nu fie maimici de 9,00 şi media la purtare 10), menţiuni (pentru următoarele 3 medii din clasă), 

diplome, medalii, premiul de onoare al unităţii. 



 

SANCŢIUNILE APLICATE ELEVILOR 

 

Art.63 – pentru încălcarea Art.40 a) se vor aplica gradual următoarele sancţiuni: avertisment verbal 

la prima abatere, avertisment scris la a doua abatere; de la cea de-a treia abatere, va fi scăzut câte 

1 punct la purtare pentru fiecare încălcare a Art.40 a). 

Art.64 ─ Pentru încălcarea Art. 111(1) şi Art. 112 (k, l) din R.O.F.U.I.P. (comportare civilizată şi 

ţinută decentă) şi încălcarea Art. 43 şi 45-47 din R.I. se vor aplica gradual următoarele sancţiuni: 

a) Observaţie individuală, 

b) Mustrare în faţa clasei, 

c) Mustrare scrisă, 

Sancţiunile de la punctele b),c) sunt însoţite de scăderea notei la purtare cu 1, respectiv 2-3 puncte 

şi se notează in catalog. 

 Art.65 ─a) Pentru încălcarea Art.112(b) din R.O.F.U.I.P. şi încălcarea Art.52 şi 54 din R.I. părinţii 

/tutorii legali să repare sau să înlocuiască bunurile deteriorate, sau dacă este cazul să zugrăvească, 

în termen de cel mult 7 zile. 

 - (b) Dacă vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială devine colectivă. 

 -(c) În situaţia în care, părinţii elevilor care au produs prejudicii refuză să repare/plătească, 

unitatea de învăţământ, reprezentată prin Director, susţinut de Comitetul de părinţi (dacă acesta 

are personalitate juridică), se va adresa instanţelor judecătoreşti civile competente în vederea 

recuperării prejudiciului cauzat prin fapta proprie, ilicită. 

Art.66 Pentru încălcarea Art.112(a, c,d, g, j), conducerea liceului va apela la organele competente 

ale statului (poliţie, parchet) care vor derula împotriva celor vinovaţi anchete penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor de distrugere (documente şcolare), defăimare a însemnelor naţionale, 

introducerea în şcoală de arme şi muniţii sau lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea 

unor materiale explozibile în perimetrul liceului. 

Art.67 ─ Pentru încălcarea Art.112(a, c, d, e, g, j) din R.O.F.U.I.P. şi încălcarea Art.63 se aplică 

şi sancţiunea de exmatriculare, fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau fără 

drept de reînscriere pentru o perioadă  de timp (pentru abateri grave şi pentru elevii din 

învăţământul secundar superior). 

Art.68 ─ Pentru încălcarea Art.112 (f) din R.O.F.U.I.P. se aplica sancţiunile: 

 - eliminarea de la cursuri sau exmatricularea pentru elevii de liceu care deţin si consumă în 

perimetrul Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc droguri, băuturi alcoolice şi participă la jocuri 

de noroc; 

 - eliminarea de la cursuri, scăderea notei la purtare sub 6 pentru elevii cls V-VII care deţin si 

consumă înperimetrul Liceului Teoretic “David Voniga”Giroc droguri, băuturi alcoolice şi 

participă la jocuri de noroc; 

 - scăderea notei la purtare sub 6 pentru elevii de liceu care fumează în perimetrul Liceului Teoretic 

“David Voniga”Giroc şi consemnarea ei în catalog conform Art. 102 (g). 



Art.69 ─ Pentru încălcarea Art.102(g) din R.O.F.U.I.P. (referitor la introducerea în perimetrul 

liceului a petardelor, pocnitorilor) se aplică sancţiunile: 

a. eliminarea de la cursuri ( 3-5 zile) cu obligaţia ca elevii eliminaţi să desfăşoare activităţi 

gospodăreşti în şcoală pe toată durata orarului şcolar al clasei în zilele în care au fost eliminaţi. 

b. Exmatricularea elevilor de liceu dacă încălcarea Art.102(g) a dus la afectarea integrităţii fizice 

a vreunei persoane. 

c. Eliminarea/exmatricularea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6. 

 Art.70 ─ Pentru încălcarea Art.112(h) din R.O.F.U.I.P. ( posesie şi difuzare a unor materiale cu 

caracter obscen sau pornografic) şi Art. 49.(c) din R.I. se va aplica sancţiunea: scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte. 

Art.71 ─ Pentru încălcarea Art.112(i) din R.O.F.U.I.P. şi Art.48 (b) din R.I.(utilizarea telefoanelor 

celulare în timpul orelor) se va aplica sancţiunea: telefoanele celulare vor fi confiscate şi înapoiate 

numai părinţilor elevilor, de către profesor (învăţător sau diriginte). Dacă abaterea se repeta se 

aplica sancţiunea: scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

Art.72 ─ Pentru încălcarea prevederilor referitoare la atribuţiile elevului de serviciu (de la art 41 

art. 42 din R.I.) se va aplica sancţiunea: mustrare în faţa colectivului clasei şi /sau scăderea notei 

la purtare cu până la 2 puncte, consemnată în catalog. 

Art.73 ─ Pentru încălcarea Art. 48 (a) din R.O.I. se va aplica sancţiunea: mustrare în faţa 

consiliului profesoral şi scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

Art.74 ─ Pentru Art. 49 (a) din R.I. se va aplica sancţiunea: observaţie individuală, mustrare în 

faţa clasei si scăderea notei la purtare (dacă abaterea se repetă). 

Art.75 ─ Pentru încălcarea Art 50. din R.I. se va aplica sancţiunea: 

 - mustrare scrisa pentru elevii din clasele I-IV 

 - mustrare scrisă şi eliminare pentru elevii din cls V-VIII 

 - eliminare ( 3-5 zile) şi scăderea notei la purtare sub 6 pentru elevii de liceu 

Art.76 ─ Pentru încălcarea Art.51 din R.I. se va aplica sancţiunea: scăderea notei la purtare cu 

până la 2 puncte. 

Art.77 ─ Pentru încălcarea Art.52 din R.I. se va aplica sancţiunea: 

 - eliminarea de la cursuri şi participarea vinovaţilor la remedierea stricăciunilor făcute 

 - scăderea notei la purtare cu până la 3 puncte 

Art.78 ─ Pentru încălcarea Art.53,54 din R.I. se vor aplica sancţiunile: 

- recuperarea integrală a bunurilor furate/distruse intra în sarcina familiei elevului care a 

furat/distrus; 

 - scăderea notei la purtare sub 6 (pentru furt) 

 - informarea organelor de poliţie cu privire la furt şi autorul furtului. 

Art.79 ─ Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar (conform Art. 131 din R.O.F.U.I.P.) la 

fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe 

nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină se scade nota la purtare cu câte un 

punct. 



 − Elevii care vor fi prinşi chiulind de la ore vor efectua munci în folosul comunităţii (curăţenie în 

curtea şcolii, pe holuri); absenţele vor fi înregistrate ca nemotivate şi vor duce la diminuarea notei 

la purtare. 

Art.80 ─ (1) Elevii din învăţământul secundar superior care absentează nemotivat 20 de ore la 

diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe an şcolar 

vor fi sancţionaţi cu preaviz de exmatriculare. 

- (2) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte în scris de diriginte, se contrasemnează de 

director şi seînmânează sub semnătură părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

- (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi 

este însoţită descăderea notei la purtare. 

Art.81─ (1) Elevii din învăţământul secundar superior care absentează nemotivat 40 de ore la 

diferite discipline de studiu sau 30% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe an şcolar 

vor fi sancţionaţi cu exmatricularea, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ. 

-(2) Sancţiunea de exmatriculare se aprobă în consiliul profesoral, la propunerea în scris a 

dirigintelui şi în urma consultării cu directorul liceului. 

 - (3) Sancţiunea de exmatriculare pentru absenţe nemotivate se poate aplica numai dacă elevul 

respectiv a primit preaviz de exmatriculare. 

 - (4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în 

scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei. 

-(5) Sancţiunea de exmatriculare este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Art. 82 – (1) Elevii care au fost sancţionaţi pentru abateri prevăzute la Art. 66, 67 (a,b), 70-79 pot 

beneficia de anularea prevederii privind scăderea notei la purtare (asociată sancţiunii) dacă, dau 

dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală. 

 – (2) Anularea se face la propunerea dirigintelui şi necesită aprobarea consiliului clasei. 

Art. 83–(1)Sancţiunile prevăzute la Art. 66, 67 (a,b) şi Art. 70-83 pot fi contestate de către 

părinţii/tutorii legali ai elevilor cărora li s-au aplicat sancţiunile. 

 - (2) Contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate se adresează în scris consiliului de administraţie, 

în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. 

 - (3) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii. 

 - (4) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă. 

 

 

 

 

TRANSFERUL ELEVILOR 

 



Art.84 ─ Elevii care solicită transferul la Liceul Teoretic “David Voniga”Giroc trebuie să aibă cel 

puţin nota 9 la purtare pe toate semestrele. 

Art.85 – Elevii care se transferă trebuie să prezinte adeverinţa cu numărul absenţelor în anul şcolar 

precedent. 

Art.86 – Nu se aprobă transferul elevilor cu mai de mult de 20 de absenţe nemotivate. 

Art. 87 -  În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul de locuri de 

la clasa solicitată, se vor aplica următoarele criterii de departajare:  

1. au prioritate elevii care nu-şi schimbă profilul 

2. media generală de absolvire a clasei anterioare 

3. la medii generale egale departajarea se face după mediile generale la disciplinele de profil. 

 

PĂRINŢII 

 

Art.88 ─ Părinţii/tutorii legali nu au voie sa agreseze verbal/fizic elevii; nu au voie să 

iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni in vederea agresării elevilor. 

Art.89 ─ Implicarea părinţilor/tutorilor legali în sancţionarea abaterilor elevilor este permisă 

numai cu acordul conducerii liceului şi în prezenţa acesteia. 

Art.90 ─ Pentru aducerea copiilor la şcoală şi în vederea preluării acestora la terminarea cursurilor, 

accesul părinţilor este admis numai în curtea şcolii. 

Art.91 ─ Părinţii/bunicii/tutorii elevilor vor fi admişi la consultaţii (graficul afişat) la şedinţele cu 

părinţii, sau la nevoie, pe baza legitimării de către paznic/bodyguard, profesorul de serviciu/elevul 

de serviciu, cu menţionarea numelor în registrul special. 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

Art.92 ─ La începutul fiecărui an şcolar şi la angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

semnează fişa postului. 

Art.93 ─ La angajare personalul didactic auxiliar şi nedidactic este instruit în legătură cu R.I. şi 

semnează de luare la cunoştinţă. 

Art.94 ─ Pentru săvârşirea unor abateri de disciplină a muncii personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic răspunde în fața Consiliului de Administraţie care poate decide sancţionarea cu 

diminuarea salariului. 

Art.95 ─ Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii şi asigură permanenţa 

pe durata unui program care începe la 7.30 si se termină la ora 16.30. 

 

Art.96 ─ Secretariatul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. 

Art.97 ─ Secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de 

arhivarea tuturor documentelor şcolare. 

Art.98 – Secretariatul afişează programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte 

persoane interesate (zilnic, între orele 12 şi 14) 



Art.99 ─ Personalul sanitar, asistenta pediatră, vaasigura permanenţa în şcoală pe durata orelor de 

curs, dar şi în timpul altor activităţi (examene, olimpiade, simulări de examene). 

Art.100─ Serviciul administrativ, subordonat directorului şcolii, este condus de administratorul 

şcolii care coordonează întreaga activitate a personalului administrativ şi se preocupă de 

procurarea materialelor necesare pentrubuna desfăşurare a activităţilor de curăţenie, reparare a 

mobilierului etc. 

Art.101 ─ Administratorul răspunde de întreaga gestiune a unităţii şi se preocupă de buna 

depozitare şi păstrare a bunurilor materiale. 

Art.102 – Administratorul respectă programul de lucru (aprobat de director) şi are sarcina de a 

controla permanent activitatea personalului din subordine. 

Art.103 – Se vor respecta următoarele reguli privind întreţinerea şi utilizarea centralei termice: 

1) Fochiştii răspund permanent de sistemul de funcţionare al centralei termice. 

2) Este strict interzis fumatul în centrala termică, precum şi alte acţiuni care ar putea periclita buna 

funcţionare a acesteia. 

3) Este interzisă depozitarea de materiale sau alte obiecte în incinta centralei, precum şi accesul 

persoanelor străine. 

4) Fochiştii răspund de curăţenia din incinta centralei. 

5) Este strict interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului. 

6) Fochiştii nu au voie să plece din serviciu în timpul programului şi nici să absenteze nejustificat. 

7) Personalul de întreţinere al centralei trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu 

şefii ierarhici şi colegii. 

8) Personalul de întreţinere are obligaţia de a îndeplini sarcinile ce îi sunt încredinţate de 

conducerea şcolii sau de administrator, în funcţie de necesităţile liceului. 

Art.104- Îngrijitoarele, aflate în subordinea administratorului au următoarele obligaţii : 

1) Răspund permanent de curăţenia şi dezinfecţia sectorului ce le revine. 

2) Schimbul de dimineaţă are obligaţia de a şterge praful în toate clasele/cancelarie/birouri, de a 

aerisi, de a uda florile, a şterge holurile, până la începerea cursurilor; în timpul pauzelor 

supraveghează elevii pentru a nu deteriora mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coşurile de 

gunoi din clase; în timpul orelor spală holurile şi dezinfectează grupurile sanitare. 

3) Schimbul de după amiază are obligaţia de a face curăţenie în toate clasele/cancelarie/birouri, 

după ultima oră de curs (strâng gunoiul, aerisesc, mătură şi spălă pe jos, încuie clasele);  

4) Să predea administratorului/dirigintelui obiectele uitate de elevi în clase, în vederea restituirii 

acestora posesorilor. 

5) Fac curăţenie generală din perioada vacanţelor şcolare. 

6) Nu lipsesc nemotivat de la serviciu şi respectă programul de lucru. 

7) Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului. 

8) Execută toate sarcinile ce le sunt încredinţate de conducerea şcolii sau de administrator, în 

funcţie de necesităţile unităţii. 

9) Fac curăţenie în curtea şcolii, îngrijesc grădina din faţa şcolii, curăţă zăpada de pe trotuarul din 

faţa şcolii şi din curtea şcolii. 



10) Trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici ,colegii, elevii şi părinţii 

acestora. 

Art.105 ─ Personalul de serviciu şi de pază are următoarele obligaţii: 

1) Respectă turele fixate de administrator şi aprobate de director şi nu le schimbă sau îşi iau liber 

decât cu avizul directorului sau al administratorului. 

2) Să păzească obiectivul, bunurile si valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora; 

3) Să permită accesul în perimetrul liceului respectând regulile impuse de conducerea liceului: - 

fără restricţii pentru angajaţii liceului 

- elevilor şcolii, la începutul programului  

- părinţilor sau altor persoane interesate cu condiţia de a prezenta un act de identitate şi de a 

trece în registru datele persoanei legitimate şi scopul vizitei. 

4) Să nu permită elevilor ieşirea din unitate decât la sfârşitul programului sau cu bilet de voie de 

la diriginte/director sau trimitere de la cabinetul medical. 

5) Sa cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul liceului pentru a preveni producerea 

oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite; 

6) Să controleze la intrarea şi ieşirea din liceu, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, 

documentelor şi altor bunuri suspecte; 

7)Să identifice, să percheziţioneze şi să reţină până la sosirea organelor de poliţie, persoanele 

asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente 

deosebite; 

8)Să înştiinţeze imediat conducerea liceului despre producerea oricărui eveniment în timpul 

executării serviciului şi despre măsurile luate. 

9)În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte 

împrejurări care sunt de natura să producă pagube, să aducă îndată la cunoştinţa celor în drept 

asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatare; 

10) Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii; 

11) Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare; 

12) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de 

băuturi în timpul serviciului; 

13) Să nu absenteze fără motive întemeiate si fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre  

aceasta; 

14) Să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază si fişei postului. 

15) În timpul executării serviciului personalului de pază îi este interzis să doarmă, să vină obosit, 

să bea, să primească vizite particulare, să folosească mijloacele de comunicaţie (telefon fax) ce 

aparţinunităţii, in scopuri personale 

16) În timpul executării serviciului personalului de pază îi este interzis să părăsească incinta unităţii 

de învăţământ fără să fie înlocuit si fără aprobarea conducerii acesteia. 

17) Personalul de pază trebuie să patruleze şi să verifice permanent obiectivul păzit. 

18) Personalul de pază trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici, 

personalul liceului, elevii şi părinţii. 



Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării. 


