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CARTE DE VIZITA
Conţinuturile Regulamentului Intern de Organizare si Funcţionare a LICEULUI TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO constituie, in mare parte, reproducerea unor articole din Regulamentul de Organizare si
funcţionare a unitarilor de învăţământ, dar si o prelucrare-sinteza a prevederilor- Legii nr. 87/2006 pentru

aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii
educatiei,adaptate a fi obligatoriu aplicate in procesule instructiv-educative desfăşurate in unitatea noastră
şcolara.
Regulamentul intern al LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO Craiova se va revizui
în conformitate cu Regulamentul cadru ISJ si alte reglementari ulterioare.
Acest regulament propriu a fost dezbătut şi aprobat de către Consiliul Profesoral, cu consultarea
Consiliului reprezentativ al părinţilor.
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CAPITOLUL 1 .REGLEMENTARI
Prezentul regulament intern de funcţionare denumit REGULAMENT INTERN a fost elaborat pe baza
următoarelor reglementari :
-Constituţia României,
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011-incluzand si Statutul Personalului Didactic,
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROF),
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calitătii educatiei,
- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
-Ordinul comun al Ministrului Administraţiei publice nr.4703/2002 al Ministrului de interne nr.349/2002 şi al
Ministrului educaţiei şi cercetării nr.5016/2002
- Legea 550/2004
- Legea nr.333/07.08.2003
- Ordinul prefectului nr.377/08.12.2005
- Legea nr. 35/02- 03-2007
ART.1
(l)Regulamentul intern al LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO Craiova stabileşte
regulile în baza cărora se desfăşoară toate activităţile specifice unităţii de învăţământ în vederea realizării
obiectivelor şi finalităţilor din învăţământul preuniversitar de stat.
(2).REGULAMENTUL INTERN a fost aprobat de Consiliul de Administraţie si cuprinde reglementari
specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în LICEUL TEHNOLOG DE TRANSPORTURI AUTO, in
concordanta cu prevederile legale in vigoare. A fost dezbătut si aprobat de câtre Consiliul Profesoral si Consiliul
părinţilor.
(3)Prevederile prezentului regulament se aplică elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic,
persoanelor străine ce se află în incinta unităţilor de învăţământ .
(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitarii de învăţământ,
pentru elevi si părinţii/reprezentanţii legalii ai acestora, precum si persoanelor străine ce se află în incinta unităţilor de
învăţământ .
(5). In incinta LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO Craiova sunt interzise, potrivit
legii, crearea si funcţionarea oricăror formaţiuni politice organizarea si /sau desfăşurarea a activităţilor de propaganda
politica si prozenitism religios , orice forma de activitatea care încălca normele convieţuirii sociale, care pun in pericol
sănătatea fizica si psihica ale elevilor, a personalului didactic si nedidactic.
(6) In incinta LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO , fumatul este interzis conform
legii.

CAPITOLUL 2. ORGANIZARE
2.1. IDENTIFICARE
ART.2.
(1) LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO Craiova si STRUCTURILE sale- unitati de
învăţământ public preuniversitar- functioneaza in baza Art.32 si Art.40 din Legea nr. 87/2006 pentru

aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii
educatiei, ca Organizaţie Furnizoare de Educaţie, parte a sistemului educaţional, cu toate drepturile si
obligaţiile conferite de lege .
(2) Activităţile şcolare ce se desfăşoară de către unitatea de învăţământ sunt:
■ Curriculare
■ Extracurriculare
■ Extraşcolare
Aceste activităţi se desfăşoară conform unei proiectări ce va cuprinde în mod obligatoriu următoarele :
■ Obiective propuse
■ Resurse implicate : umane, materiale şi financiare
■ Desfăşurarea activităţii
■ Finalităţi urmărite
(3) Structurile organizatorice care asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de ordine
publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţii de învăţământ sunt:
■ Consiliul Profesoral
■ Consiliul de A dministraţie
■ Consiliul reprezentativ al părinţilor
■ Comisia de disciplină
■ Consiliul elevilor
■ Celula pentru situaţii de urgenţă
■ Comitetul pentru sănătate şi protecţia muncii
■ Comisia pentru sănătatea mediului şi a elevilor
(4) În LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO Craiova se va organiza permanent, pe
durata desfăşurării cursurilor,serviciul pe şcoală atât din partea elevilor, cât şi a profesorilor.
(5) Sse va stabili un loc de aşteptare pentru persoanele străine care solicită accesul în unitatea de
învăţământ. Datele persoanelor respective se vor înregistra în REGISTRUL DE ACCES ÎN UNITATE [Anexa 4]
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(5) Conducerea unităţii de învăţămân va ţine legătura cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi
protecţie, iar în situaţiile speciale va solicita sprijinul necesar.
(6) În conformitate cu OUG195/2002 se impune desfăşurarea în mod corespunzător a orelor de educaţie
rutieră .
(7) În cazul în care în unitatea de învăţământ se produc evenimente grave,conducerea şcolii sau oricare
persoană care ia cunoştinţă despre eveniment are obligaţia să informeze imediat Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj şi organele abilitate .
(8) Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia să înainteze Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj un
raport lunar cu privire la starea disciplinei în incinta unităţii şcolare, în baza unei analize realizate cu diriginţii şi
comitetele de părinţi, precum şi modului în care s-a desfăşurat colaborarea cu organele de poliţie şi jandarmerie.
(9) Conducerea unităţii de învăţământ va întocmi Planul de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în
locatiile unde isi desfasoara activitatea.
(10) Reglementările privind învăţământul primar si gimnazial, organizarea cursurilor de zi si serale, înscrierea
in învăţământul gimnazial, liceal –tehnic si invatamantul profesiona., continuitatea studiului limbilor moderne,
desfăşurarea cursurilor pe schimburi , precum si modificarea duratei orelor de curs in situaţii speciale, sunt cele din
cap. II Art. 10-14 din R.O.F.
2.2. MĂSURI DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI CIVICE ÎN ZONA
LOCATIILOR LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA

2.2.1 .Precizari privind SIGURANŢA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Conform Legii 29/2010:
.Art. 1. - Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale
de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de
Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare."
.Art. 2. - La nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ, sub coordonarea prefectului, se elaborează
sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic de
către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau ai
inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau ai
inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, care se aprobă de
prefect."
Art. 3. - În fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor,
emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor,
elevilor şi al vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispoziţia Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti sau a inspectoratului de poliţie judeţean şi a Direcţiei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti sau a inspectoratului de jandarmi judeţean."
Art. 4. - (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în
limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea
clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor
şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de
poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare." .Art. 5. - (2) Semnele distinctive prevăzute la Art.5
,alin.(l) din Legea nr. 35/02-03-2007, vor fi comunicate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
sau a inspectoratului de jandarmi judeţean."
Art. 6. - Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice
locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi
derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar."

2.2.2.Condiţii de acces în şcoală pentru profesori, elevi şi vizitatori
ART.3.
(1) Pentru realizarea securităţii LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCraiova, în scopul
înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingerea integrităţii şi demnităţii persoanei , avutului
privat şi public, conducerea unitatii a stabilit urmatoarele reguli de acces si securizare, care vor fi incluse in Planul
de măsuri pentru întărirea siguranţei civice în zona unităţii de învăţământ :
a) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI
AUTOCraiova
se face numai prin locul special destinat acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la
intrarea şi ieşirea din unitatea de învăţământ . Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de
învăţământ , salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării, jandarmeriei, a personalului didactic cu ecuson , precum şi
a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz,
apă, telefonie) sau a celor care aprovizionează cu produse sau materiale contractate . Se permite accesul
autovehiculelor numai dupa consemnarea în REGISTRUL DE ACCES ÎN UNITATE : ora ,marca, număr de
înmatriculare, durata staţionării , scopul , precum şi datele de identificare ale conducătorului auto , in conditiile
respectarii PROCEDURII
b) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ
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şi elevilor aparţinând unităţii de învăţământ este permis numai în baza ecusonului , sau a carnetului de elev emis
de către conducătorul unităţii , care se prezintă în mod obligatoriu la punctul de control
c) Accesul părinţilor este permis în baza identificării identităţii
acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul de control cu consemnarea datelor în registru .
d) Accesul altor persoane este permis numai după obţinereaaprobării conducerii unităţii de
învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator ce se păstrează şi eliberează la punctul de
control după efectuarea procedurilor de identificare şi înregistrare de către personalul care asigură paza instituţiei
.
Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere şi restituirii lui la punctul de
control în momentul părăsirii unităţii .
e) Ecusoanele de acces se vor executa conform modelelor
prezentate în Anexa nr.5; conducătorul unităţii de învăţământ are obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor
neînmânate şi de a le viza semestrial.
f) Planul de pază al unităţilor de învăţământ se va întocmi deConducerea unităţii de învăţământ cu
sprijinul organelor de specialitate ale poliţiei şi avizat de către acestea. Planul de pază va cuprinde numărul
necesar de posturi de paznici, cât şi modalitatea de colaborare între cele două instituţii în situaţii deosebite.
g) Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă persoanelor străine unităţilor de
învăţământ preuniversitar care intră în incinta acestora şi de a consemna, în registrul
ce se păstrează permanent la punctul de control , datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei: modelul
registrului
este prezentat la Anexa 2.
h) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi
liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a persoanelor cu arme sau obiecte
contondente, cu substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii
având
caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice, totodată,
comercializarea
acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
i) Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să
supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau
abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot produce evenimente deosebite.
j) Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu
aprobare.
k) După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia de către
personalul abilitat care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi
siguranţei imobilului.
(2) Atribuţiile profesorilor de serviciu CAP. 7.2 în legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după
caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinei şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ sunt
precizate in cap. 7.2 -2 Obligaţiile profesorilor de serviciu.
(3) Conducerea unitatii va stabili relaţiile cu personalul de pază[CONSEMNUL GENERAL- anexa 6]
pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă:
- va informa organele abilitate de poliţie, patrula de jandarmi despre producerea unor evenimente de
natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoli sau în imediata
apropiere a acestora, la telefon 112;
- va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi
părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului intern;
- va asigura, împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi ,
analize privind starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative
necesare;
- va aduce la cunoştinţa unităţii teritoriale de poliţie deplasările în grup ale elevilor organizate în alte
oraşe sau zone turistice, precum şi activităţile cultural-sportive din sector, la care participă un număr mare de
elevi;
- va asigura condiţii pentru ca, periodic, cadre ale poliţiei şi jandarmeriei, ale centrului de prevenire şi
combatere a consumului de droguri, să desfăşoare activităţi pentru pregătirea anitiinfracţională a elevilor şi
cadrelor didactice,prin prezentarea de acte normative noi apărute şi cazuri petrecute în judeţul Dolj;
-cresterea gradului de protectie a paticicipantilor la procese, inclusive printr-o imprejmuire care sa nu
permita accesul in perimetrul locatiilor G.S.T.A, decat persoanelor autorizate ,legitimate, inregistrate.
- incepand cu anul scolar 2007-2008, se va permite accesul in scoala doar elevilor care poarta un insemn
distinctive-TRICOU CU SIGLA SCOLII
(4) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin , fiind direct
răspunzători
pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în
incinta unităţii de învăţământ;
(5) Consemnul general al personalului de pază, prevăzut în Anexa 6, va fi afişat în cancelarie s la
postul de
pază ; cuprinde îndatoririle celui care execută serviciul pe durata desfăşurării acestuia;
(6) Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se pedepseşte
conform prevederilor legale.
(7) Nerespectarea Regulamentului intern atrage sancţionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor
legale.

CAPITOLUL 3. CONDUCEREA INSTITUTIEI
3.1.CONDUCEREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO
ART.4
(1) Conducerea LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO este asigurata de Consiliul de
Administratie, in conformitate cu prevederile Art.96 (2)- si de catre DIRECTOR care asigura conducerea executiva
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in
conformitate cu hotărârile Consiliului de Administraţie precum si cu alte reglementari legale Art.97(1)
(2) La nivelul conducerii unităţii de învăţământ, se va asigura permanenţa prin directori/membrii
Consiliului de Administraţie la sediul I ,la sediul II (ateliere) si la Structuri.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va elabora fişa cu sarcinile ce-i revin profesorului de serviciu,
elevului de serviciu şi personalului de pază.
(4) Conducerea unităţii de învăţământ va completa fişa personalului nedidactic şi auxiliar cu atribuţiile de
control şi supraveghere .
(5) Conducerea unităţii de învăţământ, prin consultarea cu părinţii şi cu elevii, poate dispune introducerea
unei ţinute specifice şcolii.
ART.5 (1) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ in relaţiile cu terţe persoane fizice si juridice in limitele
competentelor prevăzute de lege .
(2) Drepturile, obligaţiile si atribuţiile DIRECTORULUI sunt cele prevăzute Art.97 (1)si(2) din Legea

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011-incluzand si Statutul Personalului Didactic
ART.6.

Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:
a. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b. este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii
de învăţământ pe care o conduce;
d. propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ;
e. propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
f. răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor
de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;
h. prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduce.
Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei
publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean

3.2.CONSILIUL PROFESORAL
ART.7
(1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu
norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiveducativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele
nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.
(3) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată
de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(4) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au
obligaţia
să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru.
Lipsa
cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
3.2.1. ATRIBUTIILE CONSILIULUI
PROFESORAL ART.8
Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
(1) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind
starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
(2) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
(3) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi
eventuale completări sau modificări ale acestora ;
(4) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul,
componenţa acestuia;
(5) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
(6) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte,
precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
(7) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul
salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
(8) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în
vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
(9) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
(10)decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ,
conform reglementărilor în vigoare;
(11)validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine", pentru
clasele
I-IV;
(12)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
(13)avizează proiectul planului de şcolarizare;
(14)formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care
solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza
raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
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(15)dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3
din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
(16)dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratului şcolar sau din proprie
iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite
inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
(17)dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de
învăţământ.

ART.9.
(1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din
numărul total al membrilor.
(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de
învăţământ.
3.3.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Art.10
(1)
Consiliul de administraţie funcţionează conform Art.96 din Legea Educaţiei

1/2011-incluzand si Statutul Personalului Didactic

Naţionale nr.

(2)Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Art.11
Conform Atr.96 (7) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, atribuţiile Consiliului de Administraţie

(1)
sunt:
a. adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b. aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c. aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d. stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e. organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
f. aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal
nedidactic;
g. aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h. sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i. aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j. aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k. îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;
l. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei,cercetării, tineretului şi
sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin
cele prevăzute la aliniatul (4). Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum
ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit,
restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin
vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(3) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul
membrilor consiliului de administraţie.
(4) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi
disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie,
cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului
de administraţie. Angajatorul este unitatea de învăţământ
Art.12 Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.
Art.13 (1) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de administraţie,
este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice
care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
.
Art.14. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul
sau o
treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de
administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii
consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi.
3.4.CATEDRELE / COMISIILE METODICE
Art.15 (1) În cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC DETransporturi Auto, catedrele/comisiile metodice se
constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) La învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ciclu de învăţământ. Art.16
Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice:
(1) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând
obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
(2) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
(3) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
(4) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
(5) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
(6) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
(7) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
(8) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
(9) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
(10) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi
propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;
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(11) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
(12) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de
predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea
de învăţământ;
(13) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe
care le prezintă în consiliul profesoral;
(14) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Art.17.(1) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de
activitatea profesională a membrilor acesteia.
(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de
director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în
activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.
(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii
de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar.
3.5.CONSILIUL CLASEI
Art.18 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire
practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate
clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.
Art.19 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările
elevilor şi
ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe
şcolare.
Art.20 ATRIBUTIILE CONSILIUL CLASEI:
a)analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b)analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele discipline;
c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament,
cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d)propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de
învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea dirigintelui / învăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
g)propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute
pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi
informează, în
scris, părintele.
3.5.1.DIRIGINTELE/INVATATORUL
Art.21.(1)Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi de directorul
unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care
predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate.
(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de
planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor,
planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele
specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art.22 Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:
a)
coordonează activitatea consiliului clasei;
b)
numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, îi repartizează sarcini şi organizează,
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c)
colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării
influenţelor
educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d)
preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este
diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e)
prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
f)
organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g)informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările naţionale, la
bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la
metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;
h)
urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului,
săptămânal;
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz,
eliberate
de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către
toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;
l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
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m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului
profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;
n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură
sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul
fiecărui an şcolar;
o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consulta
cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia
despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei
şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii
sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul
anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului
regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a
elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

CAPITOLUL 4 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
Art.23 (1) În LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO funcţionează Comisia pentru Evaluarea
şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, incepand cu anul scolar 2005/2006
(2)Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei se constituie conform Art.11din Legea nr.
87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005,astfel:
a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinŃilor, în cazul învătământului prescolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învătământului profesional, liceal si postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minoritătilor nationale, după caz, provenind din corpul profesoral,reprezentanii părintilor
sau ai elevilor.
(3) OrganizaŃia furnizoare de educaŃie elaborează si adoptă strategia si regulamentul de
functionare ale comisiei.
(4) Conducătorul organizaŃiei este direct responsabil de calitatea educaŃiei furnizate.
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaŃiei sau de un coordonator desemnat de
acesta.
(5) Atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii sunt:
a) coordonează aplicarea procedurilor si activităŃilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de
conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevăzute la art.10 din Legea
nr. 87/2006
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei în Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto. Raportul este adus la cunostinŃă tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăŃire a calitătii educatiei.
(6) Evaluarea externă a calitătii educatiei cuprinde :
a) evaluarea capacitătii institutionale a organizatiei furnizoare de educatie;
b) evaluarea eficacitătii educationale a organizatiei furnizoare de educatie;
c) evaluarea managementului calităŃii la nivel instituŃional

CAPITOLUL 5 PĂRINŢII

5.1. COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI
Art.24. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea
realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu
învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
Art.25 (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei,
convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele
30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;
(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui
semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al
clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a
părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.
Art.26 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă
şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b)sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau
de integrare socială a absolvenţilor;
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c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d)are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de
modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
Art.27. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.
(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o
sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
a clasei sau a unităţii de învăţământ.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în
nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în
vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de
părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.
(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.
(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a
propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru
anumiţi
elevi.
(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea
colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.
Art. Directorul va încheia cu părinţii/elevii cls. IX-XII/XIII un acord de parteneriat pentru educaţie conf. Anexa 1.
5.2. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Art. 28 La nivelul LICEULUI TEHNOLOGIC DEde TRANSPORTURI AUTOfuncţionează Consiliul reprezentativ
al părinţilor. Art.29 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în
organismele de conducere ale şcolii.
Art.30 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate
juridică, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în
conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
Art.31 Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a
absolvenţilor;
c) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia
şcolii;
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul
căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan
local;
f) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului
şcolar;
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în
plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme
educaţionale;
j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de
ocrotire;
k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în cantine. Art.32
(1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse
financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau
juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
(2) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
(3) acordarea de premii şi de burse elevilor;
(4) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
(5) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială
precară;
(6) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinţilor.
(7) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(8) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor
părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 33 (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei
materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48 se face numai de către
consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia
acestuia,
din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..
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(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani
care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii
urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..
CAPITOLUL 6
EVALUAREA, ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE, EXAMENE
Art. 34 Modul de desfăşurare al acestor activităţi este reglementat de prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Unităţilor de învăţământ preuniversitar, conform art. 54 + 82 inclusiv. [ Amânaţi - art. 65;
Corigenţi, repetenţi - art. 66, 67; Examene - art. 72, 82 ('nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din
C.D.S.')]

CAPITOLUL 7
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art.35 Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.
128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare reglementează funcţiile,
competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale
personalului didactic auxiliar.
Art.36 (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare şi de instruire
practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să
relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.
(2) Personalul unităţii de învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în
conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(3) Personalul unităţii de învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu
valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalul unităţii de învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de
asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(5) Personalul unităţii de învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu
elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
(6) Personalului unităţii de învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze
imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(7) Personalului unităţii de învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi
agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/reprezentanţii legali
ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.
(9) Personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale
solicitate, efectuate conform Legii nr. 128/1997, privind Statutul Personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, Acordului comun, încheiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu
Casa de Asigurări: avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul pulmonar, examenul
psihologic, realizat de către personalul de specialitate din Centrele de Asistenţă psihopedagogică din cadrul sistemului
de învăţământ judeţean.
Art.37 Personalul didactic de predare şi de instruire practică din unitatea de învăţământ are drepturile şi
obligaţiile prevăzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările
ulterioare.
7.1.ÎNDATORIRILE CADRELOR DIDACTICE
Art.38 Să manifeste loialitate şi devotament faţă de Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, să-i apere şi săi reprezinte cu demnitate interesele.
Art.39 Prin calitatea activităţii proprii să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a calităţii educaţiei şi, în
acest fel, la creşterea prestigiului LICEULUI TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO încât acesta să satisfacă
încrederea publică
Art.40 Să selecteze şi să adopte cele mai potrivite proceduri, aplicând cele mai relevante Standarde de
referinţă în corelare permanentă cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.
Art. 41 Să aibă ca obiectiv permanent crearea unei culturi a calităţii, garanţie pentru protecţia beneficiarilor
educaţiei.
Art. 42 Să manifeste disponibilitate pentru formarea continuă, iar prin 'PREZENŢĂ'
(vestimentaţie, comportament şi limbaj) să contribuie la crearea unui climat optim desfăşurării
procesului de învăţământ.
Art.43 Sa studieze CONTRACTUL EDUCATIONAL (Anexa 1) încheiat de şcoala cu părinţii/elevii
precum si Anexele 4 si 5 si sa acţioneze pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ la standarde de calitate
conf. clauzelor acestuia.
Art. 44 La stabilirea calificativelor anuale personalul didactic de predare şi de instruire practică va fi
depunctat pentru:
a) neefectuarea sau efectuarea defectuoasă a serviciului pe şcoală
b) întârzierea de la şcoală dar şi de la oră
c) nepredarea la termen a oricăror documente solicitate şi / sau superficialitate în elaborarea
acestora Art. 45 Se interzice personalului unităţii folosirea elevilor pentru rezolvarea unor
servicii personale.
Art. 46 Abaterile disciplinare săvârşite de personalul didactic al unităţii şcolare sunt sancţionate in
conformitate cu reglementările legale si statutul personalului didactic.
7.2.OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU
Art. 47 (1) Ordinea si disciplina in şcoala este asigurata zilnic de cadrele didactice care efectueaza serviciul. pe
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şcoală ,astfel:
- profesor de serviciu în local A numit şi profesor de serviciu pe şcoală
- profesor de serviciu în local B.
- între 7,30-13,30; între 13,30-20,30.
(2) Profesorul de serviciu pe şcoală are următoarele obligaţii:
- instruieşte elevii de serviciu cu sarcinile ce le revin;
- controlează modul in care profesorii supraveghează ieşirea elevilor din clasa la ultima ora de curs, in
vederea evitării distrugerilor;
- închide cataloagele după plecarea cadrelor didactice la clasa, iar seara le aşează pe clase, le număra si aduce
cheia la secretariat;
- ia toate masurile necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ;
- consemnează in registrul cu serviciul pe şcoala evenimentele deosebite constatate (elevii care chiulesc,
elevii care rămân prin clase după terminarea programului, punctualitatea la ore, cadrele didactice absente sau care nu
intra la timp la clasa, distrugerile constatate,etc.).
(4)Profesorul de serviciu din localul B are următoarele obligaţii:
• urmăreşte comportamentul elevilor in pauze, depistează autorii eventualelor distrugeri materiale si ia masuri
de recuperare a acestora împreuna cu profesorul de serviciu pe şcoala;
• supraveghează intrarea si ieşirea elevilor din şcoala;
• ia toate masurile necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ;
• consemnează in registrul cu serviciul pe şcoala evenimentele deosebite constatate (elevii care chiulesc, elevii
care roman prin clase după terminarea programului, punctualitatea la ore, cadrele didactice absente sau care
nu intra la timp la clasa, distrugerile constatate,etc.).
(5) Serviciul pe şcoală se va desfăşura conform graficului aprobat de director, iar programarea
profesorilor de serviciu se va face pe cât posibil atunci când cadrul didactic nu are ore de curs.

7.3.COMPARTIMENTELE SECRETARIAT, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV BIBLIOTECA ŞI
LABORATORUL
Art. 48 Îşi desfăşoară activitatea conform art. 86 - 90 din R.O.F.

CAPITOLUL 8. ELEVII
Art.49 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile
existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către
învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3) Elevii din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă, sunt
obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ.
Art.50 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă
majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital,
avizat(ă) de medicul şcolar;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată
de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.
(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele
justificative pentru absenţele copilului lor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la
reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele
de sănătate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor
ca nemotivate.
(8) La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ sportiv, a structurilor
naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii
de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
Art.51 Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi
scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de
director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din
cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului.
Art.52 Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea
unui copil, persoane existente în îngrijirea
elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.
8.1.DREPTURILE ELEVILOR
Art.53 (1) Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din
învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea
elevilor.
(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele
evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de
evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul
său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de
specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
Art.54 (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
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(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,
acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate
foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ
de
stat.
Art.55 (1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele
materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin
regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.
(3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare
în cămine şi internate.
Art.56 În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De
asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul
în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art.57 Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi
recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică
exemplară.
Art.58 Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate
şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic
decât salariul minim brut pe economie.
Art.59 Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la
toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.60 Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi
să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se
exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Art.61 (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din
liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de
învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a -- XII-a , a XIII-a sau
din învăţământul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art.62 Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum
şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în
unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.63 (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii,
libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi
funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile
copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate
democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau
drepturile şi libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea
de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea
acestor acţiuni
va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii
persoanelor şi a bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi
particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice
desfăşurarea acestor activităţi.
Art.64 (1) În unităţile de învăţământ de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi
difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională,
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi
ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art.65 Elevii, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
8.2.OBLIGATIILE ELEVILOR
Art.66 Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.67 (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât
şi în
afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a)legile statului;
b)prezentul regulament şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d)normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
(3) Elevii trebuie să prezinte la intrarea în şcoală legitimaţie de elev, insigna specifică unităţii sau carnetul de elev.
Art.68 Este interzis elevilor:
a)să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b)să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
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d)să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care
afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi
ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g)să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie,
petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a
personalului unităţii de învăţământ;
h)să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de
învăţământ;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul
unităţii de învăţământ.
m) să perturbe sau să împiedice prin comportament sau manifestări, desfăşurarea normală a orelor; n) să introducă sau
să faciliteze intrarea în curtea sau incinta şcolii a persoanelor care nu au legătură cu unitatea şcolară (prieteni, rude,
foşti colegi, etc.:)
Art.69 In sensul articolului 68 literele k) si l) sunt interzise
elevilor : 1.pentru băieţi :
♦ purtarea cerceilor
♦ ţinuta in pantaloni scurţi, tăiaţi si /sau franjuraţi, peticiţi
♦ ţinuta cu bluze, cămăşi , tricouri fără mâneca
(maieu) 2. pentru fete :
♦ ţinuta in fuste , bluze /tricouri care sa permită descoperirea taliei
♦ ţinuta cu decolteu ostentativ
Art.70 Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
Art.71 Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite
gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
8.3.

RECOMPENSAREA ELEVILOR

Art.72 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin
comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a)evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b)evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este
evidenţiat;
d)burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de
sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
g)premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Art.73(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la
propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se
pot
acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la
nivel
local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de
învăţământ.
Art.74 Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local,
naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor
economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
8.4.SANCTIUNILE APLICATE ELEVILOR
Art.75 (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora..
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a)observaţia individuală;
b)mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d)retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g)mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
h)preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.
(3)Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
Art.76 (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.
(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.
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(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
Art.77 (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea
elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia
că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.78 (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului,
de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
(2)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la
sfârşitul
semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.79 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei
sau a directorului.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Diriginţii pot propune măsura amânării semnării CEC -ului de alocaţii până la o discuţie cu părinţii/tutorii
legali.
Art.80 (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a
elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de
învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea
consiliului clasei.
Activităţile la care participă elevii în perioada eliminării:
- curăţenie în cabinete şi laboratoare sub îndrumarea laborantului;
- curăţenie în şcoală şi ateliere (săli de clasă, holuri, etc.) sub îndrumarea muncitorului de întreţinere şi
profesorului de serviciu;
- reparaţii la autovehiculele şcolii sub îndrumarea tehnicianului;
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se
consemnează în catalogul clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în
raportul
consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I - IV.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.81 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către
diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul
matricol.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului
şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 82 (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii care
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură
disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia
elevilor din învăţământul obligatoriu.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în
raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.83 (1) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de
învăţământ în care acesta a fost înscris,.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de
studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
Art. 84(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare si din învăţământul
postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral
al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu
sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3) Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă
motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a
preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în
registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub
semnătură, de către dirigintele clasei.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.85 (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din
învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a
directorului.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în
registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub
semnătură, de către dirigintele clasei.
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(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.86 (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de
timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal
pentru abateri deosebit de grave.
(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea
motivată a consiliului profesoral.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în
registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scris, sub semnătură,
părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
Art.87 (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 din ROF ( articolele
77 -79 din prezentul regulament) dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de
şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se
poate anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art.88 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din
totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi
scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art.89 (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare
reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de
imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 119129 din prezentul regulament.
Art.90 (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 din ROF (77 - 85 din prezentul
regulament) se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la
aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de
învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
Art. 91. Sancţiunea prevăzută la art. 129 din ROF (87 di prezentul regulament) este definitivă şi poate fi
contestată, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi
completările ulterioare.
8.5.TRANSFERUL ELEVILOR
Art. 92 Procedura de transferare a elevilor de la o unitate şcolara la alta este reglementata de prevederile
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (ROF), Articolele 135 până la 149 inclusiv.
8.6. INCETAREA CALITATII DE ELEV
Art.93. (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
b) în cazul exmatriculării;
c) în cazul abandonului şcolar;
d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi;
e) în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul secundar superior şi postliceal nu se prezintă la cursuri
în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele.
(2) art. 93 lit. b) şi d) nu se aplică în învăţământul obligatoriu.
8.7.OBLIGATIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA
Art.94 Elevii de serviciu pe şcoala au următoarele obligaţii:
□
desfăşoară activitatea intre orele 7,15-13,30 si 13,30-20,30,
sprijină profesorul de serviciu pe şcoala in toate acţiunile sale;
□
interzice intrarea in şcoala a persoanelor străine după începerea programului, cu
excepţia părinţilor, a inspectorilor şcolari, a reprezentanţilor Primăriei Craiova si ai comunităţii locale pe care ii va
conduce la destinatia dorită (conducerea şcolii, secretariat, cancelarie);
- interzice pătrunderea oricăror persoane la sălile de clasă în timpul desfăşurării orelor.
- semnalează profesorului de serviciu pe şcoala toate neregulile
constatate. Art.95 Elevii de serviciu pe clasa au următoarele sarcini:
• urmăresc îngrijirea mobilierului, a bunurilor din dotarea clasei sau a laboratorului,raportând dirigintelui si
profesorului de serviciu pagubele si stricaciunile produse si pe cei care le-au comis;
• se îngrijeşte sa existe material didactic auxiliar: creta, burete, instrumente de geometrie,etc. necesare la
fiecare oră;
• menţine curăţenia in clasa pe tot parcursul programului;
• verifica daca geamurile sunt închise, la sfârşitul programului, in vederea evitării spargerii lor;
• rezolva si alte sarcini încredinţate de diriginte.
CAPITOLUL 9 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
Art.96(1) Copii cu deficiente mentale si medii pot fi înscrişi in clasa I in şcoala de masa de domiciliul acestora sau la
o alta şcoala la solicitarea părinţilor
(2)Elevii cu alte tipuri sau grade de deficiente pot fi înscrişi in clasa I sau integraţi in şcoala de masa la cerea
părinţilor.
(3)Toţi elevii cu deficiente care frecventează învăţământul de masă beneficiază de :
- asistenta psihopedagogică si de specialitate acordata de cadre didactice itinerante si de sprijin
- toate drepturile privind ocrotirea si asistenta sociala stipulate de prevederile legislaţiei în vigoare
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Art.97 Personalul didactic care se ocupa de instrucţia, educaţia, învăţarea, reabilitarea, recuperarea si integrarea
şcolara si sociala a acestora se socoteşte personal care activează în sfera educaţie speciale si beneficiază de prevederile
legislaţiei referitoare la învăţământul special.
Art.98 Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul de masă beneficiază de planuri de învăţământ
modificate de programe şcolare adaptate , precum si de programe de intervenţie personalizate.
Art.99 Elevii cu deficiente integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi si obligaţii ca si ceilalţi elevi.
Art. 100 Transferul elevilor cu deficiente integraţi în învăţământul de masă de la o şcoală la alta se realizează la
sfârşitul
fiecărui an şcolar cu condiţia obţinerii mediei de trecere la toate obiect
CAPITOLUL 10 DISPOZIŢII FINALE
Art.101. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.
Art.102. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale
(teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).
Art.103. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
acestora;
b) In baza prezentului regulament şi a ROF, directorul va încheia cu părintele / elevul de clasa a IX-a - a XIIa/a XIII-a, acord de parteneriat şcoală-familie, după modelul din anexă.
Art.104. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către consiliul profesoral.
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ANEXA 1
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO Craiova
Bvd. N. Romanescu, Nr.99; Tel. 0251/427636
CONTRACT EDUCAŢIONAL
NR.________/_________
Având în vedere prevederile stipulate in:
-Constituţia României,
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011-incluzand si Statutul Personalului Didactic,
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROF),
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii
educatiei,
- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
- Regulamentul Intern de Functionare al LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, se
încheie prezentul,
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. PĂRŢILE SEMNATARE
1. Unitatea de învăţământ: LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA, cu
sediul în Craiova Bvd. N. Romanescu nr.99 , reprezentată prin director, Dr. Ing. Gheorghe Barbu,
2.Beneficiarul indirect, dna/dl.__________________________părinte/reprezentantul legal al elevului (3),cu
domiciliul în ____________________________________________________
3.Beneficiarul direct,_____________________________________elev in clasa_______ ____
II. OBIECTUL ACORDULUI: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea
şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
III. DREPTURILE PĂRŢILOR
III.1-Beneficiarul direct / elevul :
Elevii LICEULUI TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO se bucura de egalitate in toate drepturile
legale conferite de calitatea de elev. Nici o activitate desfăşurată de /sau in unitatea de învăţământ nu va leza
demnitatea sau personalitatea acestora.
Elevii beneficiază de învăţământ gratuit şi pot beneficia de burse sau alte forme de sprijin material. Elevii din
învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.
In timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenta psihopedagogică si medicala gratuita, bilete cu preturi
reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive si la transportul in comun pe baza carnetului de elev.
111.2. Beneficiarul indirect/Părintele, reprezentantul legal al elevului:
Părinţii, prin Consiliul Reprezentativ, au dreptul sa-si desemneze reprezentanţi in organismele de conducere a
scolii. Pe baza analizei pieţei muncii din Craiova si judeţ, au dreptul sa propună pregătirea elevilor in domeniile cerute
in zona.
Părinţii beneficiază de consultaţii pe teme educaţionale si programe de combatere a abandonului şcolar.
111.3. Şcoala/ Liceul Tehnologic de Transporturi Auto :
Urmăreşte frecventa elevilor, cercetează cauzele absenţelor, stabileşte sancţiuni disciplinare conform
reglementarilor legale si solicita sprijinul părinţilor pentru prevenirea situaţiilor grave.
Informează forurile competente pentru sancţionarea contravenţionala a abandonului şcolar de la învăţământul
obligatoriu.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR :
IV.1.Obligatiile Şcoalii - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto :
Armonizează cerinţele educative ale personalului de predare si instruire practica cu solicitările elevilor si
părinţilor.
Evaluează progresul şcolar al elevilor, elaborează instrumentele de evaluare si notare , analizează periodic
performantele şcolare ale elevilor. Organizează activităţile suplimentare de pregătire speciala a elevilor pentru
examene si concursuri şcolar.
Analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către
elevi si iniţiază programe de consultaţii cu părinţii „elevilor problema" .
Organizează împreuna cu Consiliul Şcolar acţiuni de orientare şcolară si profesionala. Informează elevii din
clasele terminale si pe părinţii acestora, privind
- Testările naţionale si Admiterea in invatamantul Tehnic ( Licee) sau in invatamantul Profesional(Scoli
Profesionale
- Bacalaureatul si examenele de certificare a calificarilor profesionale.
Informează in scris familiile elevilor in legătura cu situaţiile de sancţionări disciplinare, corigente, neîncheierea
situaţiei şcolare sau repetenţie.
IV.2.Obligatiile Benefeciarului indirect - Părinţii/reprezentanţii legali :
Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, in vederea realizării
obiectivelor educaţionale. Au obligaţia ca, cel puţin o data pe luna să se întâlnească cu învăţătorul/dirigintele pentru a
cunoaşte evoluţia copilului lor.
Părinţii / reprezentanţii legali sunt obligaţi , conform legii, sa asigure frecventa şcolara a elevului.
Părinţii / reprezentanţii legali ajuta învăţătorul/diriginţii pentru cuprinderea in învăţământul obligatoriu a
tuturor copiilor de vârsta şcolara, îmbunătăţirea frecventei acestora si combaterea abandonului şcolar.
Părinţii / reprezentanţii legali suporta contravaloarea bunurilor din patrimoniul scolii distruse de către elev.
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IV.3. Obligatiile Beneficiarului direct – elevul :
Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si participarea la toate activităţile desfasurate in
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Elevul trebuie sa respecte unitatea de învăţământ, personalul didactic, nedidactic si auxiliar precum si pe
colegii săi. Sa aibă o ţinută decentă, atât in unitatea de învăţământ cât şi înafara ei.
Sa NU deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii.
Sa NU deţină şi să NU consume in perimetrul scolii si nici in afara acestuia droguri, băuturi alcoolice si
ţigări.
Sa NU introducă in perimetrul scolii vreun tip de arme sau alte instrumente, muniţie, petarde, pocnitori, etc.,
care prin acţiunea lor , pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unităţii de
învăţământ.
V. DURATA ACORDULUI : Toata perioada de şcolarizare a elevului.
VI. ALTE CLAUZE :
VI.1 Responsabilitatea :
Prin semnarea CONTRACTULUI EDUCAŢIONAL , partile îşi însuşesc si asuma responsabilitatea pentru
respectarea cu stricteţe a tuturor prevederilor REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE(ROF)
si ale Regulamentului Intern de Functionare(RIF) al LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA,care au fost dezbătute de Consiliul Clasei si Comitetul de părinţi respectiv aprobate de Consiliul Părinţilor.
Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
VI.2.Răspunderea juridică (ART. 360 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011)
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu
amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de
părinte sau de tutorele legal; [Art.86.(3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea
elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu]
Încheiat azi, ________________ 2013, în doua exemplare .
Unitatea şcolară
Director,

Beneficiar indirect/părinte,

Beneficiar direct/ elevul,
în vârstă de cel puţin 14ani
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Anexa 2

INSEMNE SI LEGITIMATII

SIGLA
LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

CADRU DIDACTIC
Legitimaţie C.D ........................
Nume________________
Prenume_______________
Semnătura şi ştampila unităţii,

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
Semestrul I
VIZA
Semestrul II

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

PERSONAL T.A.
Legitimaţie T.A .........................
Nume________________
Prenume_______________
Semnătura şi ştampila unităţii,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

ELEV
Legitimaţie elev ........................
Nume________________
Prenume_______________
Semnătura şi ştampila unităţii,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Semnătura şi ştampila unităţii,

PĂRINTE ELEV
Legitimaţie P.E

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA

Anul scolar
200_ - 200_
VIZA
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Semestrul I
VIZA

Semestrul I
VIZA

Semestrul I
VIZA

Semestrul I
VIZA

Semestrul II

Semestrul II

Semestrul II

Semestrul II

Anexa 3
Consemnul general al personalului de pază
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
b) Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea
oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;
c) Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
d) Să permită accesul în obiectiv şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
e) Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările şi procedurile interne ale
conducerii
f) Să efectueze control la intrarea şi la ieşirea din incintă, a persoanelor, mijloacelor de transport,
materialelor, documentelor şi altor bunuri;
g) Să identifice, percheziţioneze şi să reţină, până la sosirea organelor de poliţie, persoanelor asupra
cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;
h)
Să înştiinţeze, de îndată, conducerea unităţii despre producerea oricărui eveniment în timpul
executării
serviciului şi despre măsurile luate;
i)În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în oricare alte împrejurări
care
sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia
primele măsuri imediat după constatare;
j) Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia
patrimoniul unităţii; k) Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;
l) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în
timpul serviciului;
m) Să nu absenteze fără motive întemeiate şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
n) Să execute, orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi fişei postului. În timpul
executării serviciului, personalului de pază îi este interzis:
o)
Să adoarmă, să vină obosit la serviciu, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să
folosească
mijloace de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin obiectivului în scopuri personale; p) Să
părăsească incinta unităţii de învăţământ fără a fi înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia.

Anexa 4

PORTOFOLIUL PROFESORULUI [ minimal ]
1.
2.

Curriculum Trunchi Comun (CTC), Curriculum de Specialitate ,Curriculum la Decizia Scolii (CDS) si
Curriculum in dezvoltare locala(CDL)-[dupa caz], pentru disciplinele din încadrare
Planificări calendaristice pentru programele de la punctul 1

3.

Proiecte de unităţi de invatare*(Capitol=diviziune mai mare a unei discipline grupând,in jurul unei idei
principale, CONTINUTURILE = Lista ordonata a cunoştinţelor/ informaţiilor pe care le cuprinde )

4.

Proiecte de unităţi didactice*(Lecţie= forma de baza a activităţii instructiv-educative – unitate didactica intrun timp determinat, componenta a Unitatii de Invatare.)

5.

Instrumente de evaluare a competentelor profesionale

6.

Teste de evaluare

7.

Fise de evaluare

8.

Fise de lucru

9.

Chestionare

10.

Sarcini de lucru

11.

Probe de lucru

12.

etc.

Anexa 5

PORTOFOLIUL ELEVULUI [ minimal ]
1. Referate / Sinteze
2. Referate de aprofundare
3. Lucrări de laborator
4. Diverse ...( Instrumente de evaluare a competentelor profesionale ;Teste de evaluare; Fise de evaluare ; Fise de
lucru; Chestionare;Sarcini de lucru; Probe de lucru)
5. Lucrări scrise (cu note 9, 10)
6. Fise tehnologice
7. Planuri de operaţii
8. Scheme de principiu si/sau funcţionare instalaţii si echipamente
9. Diagrame flow-charts
10.Fise de autoevaluare
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