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ARGUMENT 

Orice persoană care activează în cadrul Liceului Vocaţional de Artă Tîrgu Mureş, 

responsabilă cu instruirea şi educaţia, alături de elevii înscrişi aici, are datoria morală şi 

profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Regulament de 

ordine interioară precum şi prevederile Codului de conduită etică. 

Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este de a compatibiliza 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar cu 

prevederile specifice, Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului 

Preuniversitar de Artă cu prevederile specifice, cu valorile promovate şi tradiţia Liceului 

Vocaţional de Artă din Tg. Mureş. 

Codul de conduită etică este aplicabil tuturor persoanelor care, in conformitate cu 

prevederile “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc 

funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, 

precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic. 

Codul de conduită etică funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, 

elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ 

preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită 

colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate 

în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi 

competiţie după reguli asumate. 

Respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară şi a Codului de conduită 

etică reprezintă o garanţie a creşterii calităţii activităţii instructiv-educative şi a prestigiului 

Liceului Vocaţional de Artă Tg. Mureş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 
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Art. 1. Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) este elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale 

Nr.1/2011, Statutului Personalului Didactic, a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de 

Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.), a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.)cu modificările 

și completările ulterioare, a Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului 

Preuniversitar de Artă şi alte reglementări ale M.E.N. 

Art 2. Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) are la bază propunerile Consiliului Profesoral la 

care iau parte personalul auxiliar precum şi reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor având în 

vedere strategia naţională şi locală pentru dezvoltarea învăţământului. 

Art. 3. Scopul Regulamentului de Ordine Interioară (R.O.I.) este de a implementa în viaţa 

organizaţiei şcolare prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar respectând condiţiile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului 

Vocaţional de Artă Tg. Mureş. 

Art. 4. Conducerea liceului va coordona dezbaterea şi aprobarea  prezentului R.O.I. în C.A., 

Consiliul Elevilor, Comitetul Părinţilor, Consiliul Profesoral, precum şi prelucrarea acestuia de 

către toţi profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora, sub semnătură. Un 

exemplar din R.O.I. va exista la biblioteca liceului, putând fi consultat de orice angajat, de elevi şi 

de părinţi. 

Art. 5. Acest regulament va fi respectat de întregul personal al unităţii de învăţământ (didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic), de elevi şi părinţi. Necunoaşterea prezentului R.O.I. nu absolvă 

personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 6. Prin aplicarea prezentului regulament, angajaţii şcolii au obligaţia să dovedească 

profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite 

în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu fişa postului şi cu Contractul 

Colectiv de Muncă. 

Art. 7. Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic, pe baza 

propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi, în strânsă relaţie cu parteneriatele şcolii, 

relaţia cu comunitatea locală sau la apariţia unor noi acte normative. 

CAPITOLUL II.  ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 8. Liceul Vocaţional de Artă din Tg-Mureş îşi desfăşoară activitatea în 2 corpuri de clădire 
astfel: 

Clădirea 1: str. Revoluţiei, nr.9 
Clădirea 2: str. Mărăşti, nr. 8A 
 
Art.9 În Liceul  Vocaţional de Artă din Tg-Mureş îşi desfăşoară activitatea clasele 0– XII; cursuri 
de zi, profil artistic, următoarele specializări: 
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A. MUZICĂ 

 Secţia instrumentală: instrumente cu coarde şi arcuş, coarde ciupite, instrumente de 

suflat, instrumente de percuţie, pian, orgă clasică; 

 Secţia artă vocală: artă vocală interpretativă/canto clasic/ jazz si muzica usoara; 

 Secţia folclorică: muzică vocală tradiţională/canto popular; 

B. ARTA ACTORULUI 

       C. ARTE VIZUALE 

 Arte plastice şi decorative: pictură, sculptură, grafică şi design vestimentar; 

 Arhitectură. 

Art. 10. Studiul muzicii instrumentale începe în clasa I în funcţie de numărul de locuri stabilit la 
fiecare instrument în parte (pian, vioară, violoncel, chitară),  din cls. IV–V se introduce studiul 
instrumentelor de suflat şi percuţie, iar din clasa a IX-a studiul canto clasic, muzică vocală 
tradiţională.   

Arta actorului începe în clasa a IX –a . 
Studiul artelor plastice începe cu clasa a V –a sau a IX-a.  

Studiul arhitecturii începe în clasa a IX-a. 

Art.11. Numărul elevilor din clase se stabileste conform Legii Învăţământului şi a Planului de 
Şcolarizare aprobat de MEN şi ISJ Mureş pentru profilul artistic, specializările muzică, arta 
actorului şi arte vizuale. 
 
Art.12.   Pentru învăţământul primar se constituie numai clase de muzică în acest an şcolar. 

Art.13.  Începând cu clasa a V–a se constituie clase separate de muzică, respectiv arte plastice; în 
cazul în care numărul elevilor la o specializare este sub numărul minim de elevi prevăzut în Legea 
Educaţiei şi nu se pot constitui clase separate, se constituie clase cu dublă specializare. 

Art.14. Pentru învăţământul cu program integrat de muzică, disciplinele: instrument principal, 
instrument secundar, pian complementar, canto, acompaniament, corepetiţie, se predau 
individual; celelalte disciplinele de specialitate se desfăşoară pe grupe de 7-15 elevi conform 
Planului de învăţământ (teorie – solfegiu, dicteu, armonie, contrapunct, forme muzicale); muzica 
de cameră se normează cu 2 – 5 elevi pe oră, ansamblul coral şi orchestral se desfăşoară pe voci şi 
ansamblu, istoria muzicii se desfăşoară pe clase. 

Art.15. Pentru învăţământul cu program integrat de arte vizuale, disciplinele se predau pe grupe 
de 8-12 elevi, disciplina istoria artei se predă pe clasă. 

Art.16. Pentru învăţământul cu program integrat de arta actorului, disciplina iniţiere vocală se 
predă individual; disciplinele arta actorului, dicţie, euritmie se predau pe grupe de 7-12 elevi; 
disciplinele istoria teatrului şi a spectacolului universal şi românesc, management artistic, 
elemente de estetică şi teoria spectacolului, artele spectacolului se predau pe clasă.  

Art.17.  Liceul Vocaţional de Artă Tg. Mureş funcţionează cu 2 limbi de predare: 

 Limba română; 
 Limba maghiară. 

 
Art.18. Pentru a deveni elevi ai Liceului Vocaţional de Artă, cei interesaţi susţin probe de 
aptitudini specifice pentru clasa I şi a V-a, respectiv la clasa a IX–a; conţinutul probelor este 
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stabilit de catedrele de specialitate ale liceului conform Regulamentului privind Organizarea şi 
Funcţionarea Învăţământului Preuniversitar de Artă,  iar pentru clasa a IX –a de către MEN. 

Art.19  Probele de aptitudini pentru constituirea clasei I se vor desfăşura la începutul lunii mai şi 
pentru clasa a V-a, pentru cele două specializări, se vor desfăşura în luna mai a fiecărui an şcolar.  

a) Nota minimă de promovare la probele de aptitudini pentru fiecare probă în parte, la ambele 
specializări: muzică şi arte vizuale, este 6.00 şi este valabilă pentru toate clasele. La probele de 
aptitudini, precum şi la examenele de diferenţă nu se admit contestaţii conform Regulamentului 
privind Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului Preuniversitar de Artă. 

b) Elevii muzicieni din clasa a IV–a vor fi admişi în clasa a V-a în funcţie de rezultatele obţinute la 
admitere şi de locurile existente. Media de admitere rezultă din nota la instrument (şi nu 
calificativul) obtinută la examenul din luna mai (de 2 ori), la care se adună nota obţinută la 
solfegiu, la testarea din luna aprilie. Astfel, media se va calcula după formula: 

                                  notă instrument x 2 +  notă teorie-solfegiu 
                                                                  3 
Întrucât la LVA sub nota 6 elevul este considerat necorespunzător, notele se transformă în 
calificativ după cum urmează: 
- 9-10  FB 
- 7,50-8,99  B 
- 6-7,49  S 
- sub 6 I 
  
c) Probele de aptitudini la muzică clasa I şi a V-a vizează: auzul muzical, simţul ritmic, memoria 
muzicală. 
d) Pentru clasele a V-a de artă vizuală se vizează percepţia vizuală şi creativitatea, iar probele de 
aptitudini sunt constituite din: 
- o probă de desen; 
- o probă de compoziţie în culoare sau volum. 
 
e) Atelierele de specialitate la profilul Arte vizuale se constituie începând cu clasa a XI-a. 
Repartizarea elevilor pe cele 4 ateliere se va face după susţinerea unei probe practice de 
departajare, la prima oră de desen din clasa a XI-a, conform procedurii  stabilite de catedra de 
Arte vizuale şi care va fi afişat în timp util (la avizier). 

f) Pentru elevii care doresc să urmeze cursurile Liceului Vocaţional de Artă în alte clase decât cele 
de început de ciclu primar, gimnazial sau liceal, se organizează examene de diferenţă în limita 
locurilor disponibile, la muzică în ultima săptămână a semestrului I, respectiv ultima săptămână a 
lunii august şi în două sesiuni la artă vizuală, ultima săptămână din semestrul I respectiv august, 
la cererea depusă în scris a candidaţilor. 

g) Conţinutul şi modul de desfăşurare al examenelor de diferenţă este specificat pentru ambele 
specializări prin proceduri specifice. 

h) La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea în liceu, 
precum şi la examenele de diferenţă la disciplinele practice de specialitate nu se admit 
contestaţii. 

Art.20. În vederea atragerii copiilor talentaţi se organizează acţiuni de depistare a acestora. În 
acest scop fiecare profesor de specialitate (muzică şi arte vizuale) este repartizat în unităţile 



 

6 

 

şcolare din oraş şi judeţ unde va încerca să facă cunoscut specificul  liceului, să prezinte 
specializările existente şi oportunităţile lor, să descopere elevii talentaţi, să discute cu părintii 
acestora şi să îi determine să devină elevi ai Liceului Vocaţional de Artă. Profesorul va prezenta 
şcolii un tabel cu numele copiilor înzestraţi cu aptitudini muzicale sau artistice şi îi va informa pe 
aceştia despre participarea la cursurile de pregătire, despre perioadele de înscriere şi susţinere a 
probelor. Perioada în care se desfăşoară depistările, unitatea la care va fi repartizat fiecare 
profesor, va fi comunicată printr-o notă internă. 

Art.21.  Pentru a veni în sprijinul copiilor depistaţi, liceul asigură gratuit cursuri de pregătire în 
vederea susţinerii probelor de aptitudini pentru toate clasele. De regulă cursurile încep în 
semestrul al II-lea şi se desfăşoară până la probele de aptitudini din luna mai. 

Art.22.  Transferuri interne elevi 

a) Transferul elevilor muzicieni de la un profesor de instrument principal la altul se poate 
realiza din anul şcolar următor, în urma cererii depuse de către părinte la sfârşitul anului şcolar 
în curs sau până la data de 25 august; 

b) În cazuri excepţionale, din motive bine întemeiate şi cu acordul direcţiunii se acceptă transfer 
începând cu semestrul II al anului în curs; 

c) Trecerea de la un instrument la altul se poate realiza la început de ciclu în urma probelor de 
aptitudini. Trecerea de la pian şi vioară la instrumente de suflat-percuţie, violoncel, contrabas şi 
chitară se poate realiza şi începând cu clasa a IV-a în urma testării de aptitudini specifice din luna 
mai (în clasa a III-a); 

d) Se mai admit transferuri pentru instrumente de suflat din alamă în clasele VI-VII sau trecerea 
de la vioară la violă sau contrabas; 

e) Nu se aprobă transferul de la instrumentele începute în clasa I (de la vioară la pian sau invers). 

f) Nu se acceptă cereri de profesor la pian complementar, respectiv instrument auxiliar. 

Art.23.   Cursurile şcolare în cadrul liceului se desfăşoară după cum urmează: 

a) Înainte de masă   - clasele I – VIII cultură generală 
                                     - clasele IX – XII specialitate 
b) După amiază     - clasele I – VIII specialitate 
                                   - clasele IX – XII cultură generală 
 

Art.24. Reglementările privitoare la activităţile extraşcolare sunt cuprinse în planificările si 

planurile operationale de la nivelul catedrelor de specialitate și de la profesorul Coordonator 

Proiecte și Programe Școlare și Extrașcolare numit prin decizie a directorului. 

Art.25. Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului şcolii numită prin 

decizia directorului la începutul anului şcolar. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl 

aprobă prin semnătură şi aplicarea ştampilei. Nu se aprobă modificări ale orarului pentru orele 

de cultură generală pe parcursul anului şcolar. 

a) Orarul va respecta planurile cadru şi planurile de învăţământ pentru fiecare  specializare; 

b) Orarele individuale se pot modifica pe parcursul anului doar cu aprobarea direcţiunii. 
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c) Se intocmesc plaje orare pentru domeniile: 

 Cultura generală - pe clase şi pe profesor; 

 Disciplinele teoretice de la muzică – pe profesori, săli, clase; 

 Arta vizuală – un orar pe zile şi clase/grupe şi un orar pentru fiecare profesor; 

 Arta actorului – un orar pe zile şi clase/grupe şi un orar pentru fiecare profesor; 

 Muzica instrumentală şi vocală (instrument principal, instrument la alegere, canto, 
pian complementar, muzica de cameră) - orare individuale, pe profesor, în care se 
menţionează numele şi prenumele elevului, clasa,  instrumentul, ziua, ora, locul 
desfăşurării orei. 

Art.26.  Cursurile încep zilnic la ora 8,00 si se încheie la ora 19,00. Cu aprobarea conducerii 
liceului, cu acordul factorilor implicati în educaţie, se pot ţine ore de pregătire de specialitate şi 
sâmbăta, sub stricta supraveghere a profesorilor. 

Art.27.  Durata orei este de 50 de minute pentru clasele V –VIII şi de 45 de minute la clasele I – 
IV; în ultimele 5 minute la clasele I – IV profesorii ciclului primar pot organiza, în clasă, activităţi 
recreative. Pauza mare la ciclul primar va avea loc între orele 10.50 şi 11.10, iar la ciclul 
gimnazial şi liceal se desfăşoară între orele 13,45 şi 14,10 pentru a da posibilitatea elevilor să 
servească masa. 

Art. 28. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar şi nedidactic: 

a) Secretariat: 8,00-16,00; 

     Contabilitate:  8,00 – 16,00;  

     Administrator: 7,00 – 15,00. 

     Bibliotecar:  zilnic de 8 ore, conform programului afişat pe uşă. 

     Model: 8,00- 16,00 

 
b) Serviciul Secretariat şi contabilitate îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic în 

pauzele dintre ore şi între orele 12.00-14.00; 

c) Personalul nedidactic (muncitori, îngrijitoare, portari, fochişti) au programul stabilit în funcţie 
de necesităţile şcolii de către administrator şi aprobat de director; 

Muncitori întreţinere:   7,00 - 15,00  
Îngrijitoare şi fochişti :  6,00 - 14,00 schimbul 1 
                                           13,00 - 21,00 schimbul 2 
 
d) Personalul auxiliar din Cladirea 2, va sta la poartă pentru preluarea şi predarea cheilor de la 
săli, conform următorului program: 
-îngrijitoare schimbul 1: 8-10 respectiv schimbul 2: 14-16 
-fochişti schimbul 1: 10-14 respectiv  schimbul 2: 16-20 
e) Personalul angajat pe postul de model de la artă vizuală în timpul cursurilor şcolare are 
programul stabilit de către şeful de catedră, iar în cursul vacanţelor/ la nevoie, îndeplineşte 
diferite sarcini la secretariatul liceului; 
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f) Fiecare angajat este obligat să-şi cunoască atribuţiile ce îi revin ca salariat în învăţământ în 
conformitate cu fişa postului, procedurile de activitate şi legislaţia în vigoare. 
 

Art. 29. Accesul şi circulaţia elevilor, personalului şi a altor persoane în interiorul şcolii în timpul 
programului de şcoală este reglementată prin procedura operațională privind accesul în unitatea 
de învățământ PO 04-38 din 2017, revizuită în 2018. 

În timpul semestrelor: 

 Persoanele străine care doresc să intre în incinta liceului, sunt obligate să se 
legitimize la poartă cu cartea de identitate; 

 În timpul zilelor de şcoală, elevii se legitimează la intrarea în şcoală  cu carnetul 
de elev; 

 Clădirea 1 este deschisă sâmbata între orele 9,00 – 14,00 pentru a da posibilitate 
elevilor muzicieni să studieze. La intrarea în şcoală elevul se legitimează la poartă 
cu CI sau carnetul de elev şi va fi luat în evidenţă de către portar, care îi indică 
sala unde poate studia; 

 Clădirea 2 este deschisă sâmbăta între orele  9,00 – 13,00, începând cu luna 
martie pentru a da posibilitate elevilor plasticieni să exerseze, conform unui orar 
stabilit și afișat de către responsabilul de catedra- arte vizuale. Tot în acest 
interval orar, se vor putea ţine cursurile de pregătire pentru probele de 
aptitudini elevilor proveniţi din alte instituţii şcolare; Activităţile de la sectia de 
arte plastice se desfăşoară sub îndrumarea unui profesor de specialitate. La 
intrarea în şcoală elevul se legitimează la poartă cu CI sau carnetul de elev şi va fi 
luat în evidenţă de către portar. 

 În timpul prezenţei elevilor în cele două cladiri, aceştia răspund de toate 
stricăciunile provocate; în cazul în care nu este descoperit făptaşul pagubele sunt 
suportate de către cei prezenţi; 

 Programul școlar, inclusiv studiul individual în timpul săptămânii se încheie la 
ora 20,00, după care elevii trebuie să părăsească incinta şcolii din ambele cladiri; 

 Duminica şcoala este închisă. 
 

Art.30.  Este interzisă intrarea cu autovehicule în curtea şcolii de pe str.Revolutiei nr.9 şi a 
clădirii de pe str. Mărăşti. Fac excepţie directorul de serviciu, reprezentanţi ai ISJ Mureş, 
reprezentanţi ai MEN, administratorul şi tâmplarul pentru transportul materialelor necesare 
şcolii. Accesul se va face doar în afara pauzelor, pentru a nu pune în pericol elevii. 
 
Art.31. La începutul anului şcolar sălile de clasă, sălile de muzică, atelierele de artă vizuală, sala 
de sport sunt predate pe bază de proces verbal, diriginţilor, profesorilor de specialitate, 
profesorilor din ciclul primar. Toate distrugerile sunt suportate de cei care le-au efectuat iar în 
cazul în care nu sunt depistaţi, de cei care îşi desfăşoară activitatea în sala respectivă. 
 
Art.32.  Atât în clădirea1 de pe str. Revoluţiei nr. 9 cât şi în clădirea 2 de pe str. Mărăşti, 
profesorii vor efectua serviciu pe şcoală şi la cataloage, atât cei de cultură generală cât şi cei de 
muzică şi arte vizuale., conform graficului intocmit la inceputul anului scolar de către 
responsabilul desemnat prin decizie a directorului. Observatiile profesorilor de serviciu se trec în 
Registrul de procese- verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se 
completează la încheierea activitătii; 
 
Profesorul de serviciu are următoarele atributii: 
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-controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în şcoală la începutul programului 
şi pe parcursul acestuia; 
-verifică tinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;  
-asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 
-controlează starea de curătenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la 
sfârşitul orelor de curs; 
-asigură securitatea cataloagelor, a altor documente din cancelarie; 
-verifică prezenta elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atributiile ce le revin; 
-verifică prezenta cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu 
directorul de serviciu; 
-verifică ordinea şi disciplina în pauze; 
-ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea şcolii; 
-supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 
-supraveghează respectarea normelor de protectie a muncii, PSI şi de protectie a mediului şi ia 
măsuri operative dacă este cazul. 
 
 
Art.33.  Anual, conform calendarului, se întocmeşte de către conducerea şcolii oferta privind 
disciplinele opţionale (C.D.S.), în urma propunerilor cadrelor didactice şi se aduce la cunoştinţa 
diriginţilor, învăţătorilor, elevilor şi părinţilor. Diriginţii şi profesorii ciclului primar, după ce vor 
cere părerea elevilor şi părinţilor prin chestionare care se vor semna de elevi şi părinţi, depun 
opţiunile la conducerea unităţii. 
 
Art.34. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să respecte programul de 
lucru stabilit prin fişa postului. 

1) Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin 
personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii (cadrele didactice şi 
auxiliare) sau serviciului administrativ (personal nedidactic), în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

2) Cererile scrise adresate Conducerii liceului pentru zile libere conform Codului Muncii, se 
depun la secretariat de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii şi sunt însoţite 
obligatoriu de graficul de recuperare/ suplinire sub semnatură, propus de angajat (cadru 
didactic, didactic auxiliar sau nedidactic); 

3) Unui cadru didactic îi vor putea fi acordate cel mult 3 zile libere într-un an şcolar, pentru 
rezolvarea unor probleme personale; 

4) În caz de boală, angajatul va anunţa telefonic lipsa de la program, imediat ce constată 
imposibilitatea prezentării la şcoală şi va prezenta la serviciul secretariat certificatul medical, 
până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost acordat concediul; 

5) Pentru profesorii care activează în mai multe unităţi şcolare prezentarea concediului medical 
este obligatorie în fiecare dintre aceste şcoli. Originalul acestuia se depune în şcoala la care are 
încadrarea de bază iar pentru celelalte va depune copia legalizată la notar. 

6) Recuperarea orelor neefectuate se va înregistra în condica de prezenţă, precizându-se clar 
activitatea ce se recuperează şi din ce dată. 

Art. 35. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program şcolar a oricărei persoane, chiar dacă este 
salariat al şcolii, se va consemna în Registrul de poartă; 
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CAPITOLUL III. PERSONALUL DIDACTIC 

Art.36. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
contractele colective de muncă aplicabile. 
Art. 37. 
 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 
managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul 
naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc 
prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile 
legii. 
 
Art. 38. 
-În Liceul Vocational de Artă se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, 
serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în intervalul orar în care acestea au ore de curs, 
proportional cu nr. de ore de predare avute in anul in curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de 
serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de 
activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ. 
 

Art. 39. 

Cadrele didactice din Liceul Vocaţional de Artă au următoarele drepturi: 

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor şcolare, cu o durată de 62 zile 

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se 

stabilesc de către Consiliul de administratie, în functie de interesul învătământului şi al celui în 

cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor nationale. 

Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învătământului pe bază 

de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu 

aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii; 

b) beneficiază de gradatie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor 

elaborate de Ministerul Educatiei Nationale; 

c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor; 

d) dreptul la initiativă profesională, care constă în: 

-conceperea activitătii profesionale şi realizarea obiectivelor educationale ale disciplinelor de 

învătământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

-utilizarea bazei materiale şi a resurselor învătământului, în scopul realizării obligatiilor 

profesionale; 

-punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învătământ; 

-organizarea cu elevii a unor activităti extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare 

ştiintifică; 

-înfiintarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii  

artistice şi sportive, publicatii, conform legislatiei în vigoare; 

-participarea la viața şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învătământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv 

de muncă; 
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e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activitătii didactice de nici o 

acţiune în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în 

orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercitiilor de 

alarmare pentru situatii de urgentă; 

f) înregistrarea prin orice procedee a activitătii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui 

care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activitătii didactice de către elevi 

sau decătre alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

g) personalul didactic are dreptul să participe la viata socială şi publică, în beneficiul public şi în 

interesul învătământului şi al societătii româneşti; 

h) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociatii şi organizatii sindicale, profesionale 

şi culturale, nationale şi internationale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde 

acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul 

învătământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator; 

j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de  

acoperirea integrală sau partială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 

ştiintifice, cu aprobarea Consiliului de administratie al şcolii. 

Art. 40.  

Cadrele didactice din Liceul Vocational de Artă, au următoarele obligatii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel 

încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învătământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la secretariat certificatul medical eliberat pe un 

formular specific elaborat de Ministerul Educatiei Nationale, împreună cu Ministerul 

Sănătătii,care să ateste starea de sănătate necesară functionării în sistemul de învătământ; 

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităti incompatibile cu demnitatea functiei 

didactice, cum sunt: 

-prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităti comerciale în incinta şcolii sau în zona  

limitrofă; 

-comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la 

intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absentelor 

elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la 

acest regulament şi se sanctionează conform legislatiei în vigoare; 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în 

carnetul de elev; 

f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părintii/tutorii 

acestora; astfel de practici, dovedite, se sanctionează conform legislatiei în vigoare; 

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră tinuta elevilor 

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezentă, indicând subiectul lectiei 

respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezentă, cu exceptia 

celor efectuate de către director; 
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i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 15 zile de la începerea 

anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de 

dirigentie, avizate de responsabilul comisiei metodice; 

j) cadrele didactice sunt obligate să anunte conducerea şcolii în cazul absentei de la cursuri din 

motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o tinută morală demnă, să-şi 

respecte toti partenerii educationali, să folosească serviciile institutiei numai în scopuri 

educationale; 

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii 

în îndeplinirea obligatiilor profesionale; 

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discutii cu elevii, cu părintii sau cu alte persoane 

referitoare la competenta profesională a altor cadre didactice; 

n) nici un cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învătătorului clasei şi să 

motiveze absente, să comunice note, să comenteze situatii din catalog; toate aceste situatii se vor 

limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

o) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele cu părintii atunci când sunt solicitate 

de profesorii diriginti, de învătători sau de conducerea şcolii. 

q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedintele consiliului profesoral şi ale consilului 

clasei; 

r) fiecare cadru didactic trebuie să detină un portofoliu personal; continutul portofoliului 

personal al cadrului didactic se găseşte în sectiunea Anexe a prezentului regulament; 

s) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator 

important în evaluarea activitătii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere 

disciplinară. 

Art.41.  În functie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele 

sanctiuni: 

a) observatie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei 

functii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare şi de control din învătământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art.42. Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui 

semestru. 

(a) Observatiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu 

ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activitătii; 

(b) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care 

profesorul respectiv nu are ore. 

(c) Profesorul de serviciu are următoarele atributii:-controlează împreună cu personalul de pază 

accesul elevilor în şcoală la începutul programului şi peparcursul acestuia; 

-verifică tinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;  
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-asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor; 

-controlează starea de curătenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la 

sfârşitul orelor de curs; 

-asigură securitatea cataloagelor, a altor documente din cancelarie; 

-verifică prezenta elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atributiile ce le revin; 

-verifică prezenta cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu 

directorul de serviciu; 

-verifică ordinea şi disciplina în pauze; 

-ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea şcolii; 

-supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 

-supraveghează respectarea normelor de protectie a muncii, PSI şi de protectie a mediului şi ia 

măsuri operative dacă este cazul. 

 

Art.  43.   Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) activitatea de predare la clasă; 
b) activitatea de pregătire a lecţiilor; 
c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică; 
d) activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte; 
e) activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul şcolii, 
f) activitatea de diriginte (după caz) ; 
 g) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (după caz); 
 h) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii; 
 i) activitatea ca profesor de serviciu. 
 j) activitate în cadrul consiliului clasei 

 
Art.44. Personalul didactic din învăţământ are obligaţia: 

1. personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică  a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 
2. personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 
precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii. 
3. personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în 
incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţiilor 
extracurriculare/extraşcolare. 
4. personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile 
publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în 
legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 
5. se interzice personalului didcatic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează 
conform legii; 
6. profesorul diriginte are obligaţia de a realiza planificarea activităţile dirgintelui semestrial şi 
anual; 
7. profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 
profesională; 
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8. profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare; 
9. profesorul diriginte realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, 
tutori sau susţinători legali; 
10. profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia părinţilor, pentru 
prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 
comportamentale specifice ale acestora; 
11. profesorul diriginte propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în 
conformitate cu prevederile legale; 
12 .profesorul diriginte întocmeşte calendarul activităţiilor educative extraşcolare ale clasei 
13. profesorul diriginte elaborează portofoliul dirigintelui; 
14. să apere interesele învăţământului în general şi al şcolii în special în orice împrejurare, în 
ceea ce spun şi fac; 
15. să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate 
discipinele, de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc; 
16. să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională şi 
pedagogică; 
17. să fie punctual la fiecare activitate organizată şi mai ales să nu întârzie sub nici un pretext la 
intrarea la oră; 
18. să utilizeze cu eficienţă maximă întreaga oră şi numai în scopul predării şi educaţiei; 
19. să nu prelungească ora în detrimentul pauzei; 
20. să fie consecvent în cerinţe; 
21. să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor periodic, ritmic şi 
printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevului 
posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia; 
22.  să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, precum 
şi asupra rezultatelor evaluării; 
23.  să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu 
reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 
24.  să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 
elevilor, un vocabular şi o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi responsabil; 
25.  să realizeze orele de pregătire pentru examenele naţionale şi olimpiade precum şi cele de 
recuperare (dacă este cazul); 
26. să fie preocupat de achiziţia, pregătirea şi întreţinerea în bune condiţii a materialul didactic, 
mijloacelor audiovizuale, aparatelor şi instrumentelor de lucru (pentru experienţe, demonstraţii, 
lucrări de laborator, lucrări practice etc.); 
27.  să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale; 
28.  să participe obligatoriu la toate şedintele şi activităţile Consiliului Profesoral; 
29.  să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor de serviciu; 
30. să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi organele de 
poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, 
precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau în imediata 
apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al unor situaţii care pot conduce la acte 
grave de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului, 
vor fi informate cu prioritate directorul şcolii şi organele de poliţie/jandarmerie; 
31. să asigure suplinirea orelor colegilor absenţi, conform orarului de suplinire întocmit de 
direcţiune; 
32. carele didactice de la specializările muzică şi arte vizuale, vor participa, în urma delegării de 
către conducerea liceului şi aprobată de conducerea ISJ Mureş,  la activităţile de depistare a 
copiilor talentaţi derulate în unităţile şcolare de pe raza municipiului Tg. Mureş; 
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33. să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului Clasei, precum 
şi la activităţile convocate de director; 
34. ca diriginte se va îngriji de respectarea tuturor regulilor de completare a catalogului clasei pe 
care o conduce, care îl va verifica periodic iar la sfârşitul semestrului I. şi la sfârşitul anului şcolar 
îl va preda spre verificare directorului/ directorului adjunct. 
35.  să completeze zilnic condica de prezenţă. 
 

Art.45. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră de curs 
din orarul propriu; 

Art.46. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea orelor în 
condiţii corespunzătoare, civilizate de ţinută, ordine şi curăţenie iar la ieşirea de la oră vor 
supraveghea cu atenţie evacuarea sălii în ordine precum şi starea de curăţenie a acesteia. 

Art.47. Accesul în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu acordul 
directorului; 

Art. 48. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. 

Art. 49. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina muncii în 
unitate: 

1) Profesorilor le este interzis să învoiască elevii din timpul programului de şcoală, exceptând 
participarea la activităţile extracurriculare ale liceului, cazuri adeverite de către direcţiune; 
2) Profesorii au obligaţia să înregistreze absenţele elevilor la începutul fiecărei ore; 

3) Elevii care sosesc după acest moment vor fi consemnaţi întârziaţi, la sfârşitul orei; 

4) Elevii navetişti sunt înregistraţi absenţi numai la sfârşitul orei; 

5) Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

6) Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu; 

7) Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu 

pentru lucrări în interes personal; 

8) Profesorii care vor fi surprinşi că nu sunt punctuali cu respectarea duratei orei de curs 

(întârzie nejustificat sau ies de la ore înainte de a se suna) în mod repetat, vor fi atenţionaţi 

verbal iar dacă nu se corectează, după trei atenţionări, orele le vor fi anulate în condică, de către 

directorul de serviciu; 

9) Având în vedere că profesorilor le sunt repartizate săli fixe în orar, aceştia vor respecta 
planificarea orelor conform orarului şi vor avea grijă de cheile încăperilor ce le sunt repartizate. 
10) Pe perioada pauzelor elevii nu sunt lăsaţi în sălile de clasă nesupravegheaţi, chiar dacă au ore 
consecutive. 
11) De starea, dotarea şi gradul de confort din sălile de curs, răspund fiecare responsabil de sală. 
Acolo unde lucrează mai mulţi profesori în zile diferite în aceeaşi sală, vor lua legătura unii cu 
alţii şi vor transmite orice neregulă ce o constată de la o zi la alta; 
12) Profesorii vor respecta întocmai regulamentul de completare a catalogului şi răspund pentru 
corectitudinea înscrisurilor din catalog, motiv pentru care semnează angajamentul de la sfârşitul 
catalogului, la începutul anului şcolar; 
13) Săptămânal dirigintele motivează absenţele elevilor pe baza documentelor prezentate de 
elevi, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră; 
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14) La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele numără absenţele, calculează şi înregistrează în 
catalog media semestrială (anuală) a elevilor şi precizează situaţia lui şcolară, conform 
formularului din catalog; 
15) Dirigintele are obligaţia de a raporta lunar, la secretariat, absenţele nemotivate ale elevilor în 
vederea suspendării bursei profesionale, după caz. 
16) Înainte de ziua şedinţei Consiliului Profesoral pentru note la purtare, dirigintele va convoca 
Consiliul profesoral al clasei în vederea stabilirii notelor la purtare şi va întocmi procesul verbal 
pentru note la purtare, respectând ROFUIP în vigoare; 
17) Propunerea dirigintelui pentru note la purtare va fi analizată şi aprobată de Consiliul 
profesoral. 
18) Notele la purtare stabilite de Consiliul profesoral vor fi înregistrate de către diriginte în 
catalog; Acestea nu mai pot fi modificate decât printr-o decizie ulterioară a aceluiaşi Consiliu 
profesoral, pentru cazuri excepţionale; 
19) Catalogul încheiat cu toate datele completate la zi şi cu procesul verbal completat vor fi 
predate directorilor la sfârşitul fiecărui an; 
20) Dirigintele are obligaţia ca o dată pe săptămână să introducă în catalogul online notele şi 
absenţele elevilor din clasa lui. 
21) Pentru toate activităţile stabilite în planul de muncă precum şi pentru acţiunile organizate la 
nivel de minister, ISJM sau şcoală profesorii vor manifesta punctualitate; 
22) La nivelul direcţiunii se va întocmi o evidenţă clară a realizărilor, a învoirilor, pe care 
personalul didactic le va înregistra pe parcursul anului şcolar; 
23) După finalizarea examenelor de încheiere a situaţiei şcolare şi corigenţe dirigintele are 
obligaţia de a verifica dacă notele obţinute la aceste examene au fost înregistrate corect în catalog 
de către profesorii examinatori. De asemenea va calcula şi va înregistra în catalog media anuală 
după corigenţă şi va preda catalogul la secretariat. 
24) Profesorii au obligaţia de a verifica zilnic corespondenţa de pe tabla din sala profesorală, de a 
respecta termenele anunţate de şeful de catedră, director sau secretariat prin avizier.  
 

 

 

CAPITOLUL IV.  CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVÂŢĂMÂNT 

Art. 50. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 

consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea 

atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, 

cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. Consiliul de administraţie al 

şcolii are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Art. 51. Consiliul de administraţie este constituit în conformitate cu prevederile L.E.N. nr. 1/ 

2011, şi este format din 13 membri, având reprezentate cadrele didactice, consiliul local, 

primarul, reprezentantul părinţilor şi un membru ales din Consiliul elevilor. 

Art. 52. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, reprezentantul sindicatului, 

cu statut de observator. 
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Art. 53. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. 

Art. 54. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform OMEN 4619/22.09.2014, 

privind metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Art. 55. Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 

Excepţie fac hotărârile cu privire la angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, 

răspunderea disciplinară si disponibilizarea personalului didactic care se iau cu 2/3 din voturile 

membrilor C. A. 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. 

Art. 56. Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din 

totalul membrilor consiliului de administraţie (conform art. 96 din Legea nr. 1/2011). 

Art. 57. Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. Directorul Liceului  

Vocaţional de Artă 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 si 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. 

i) coordonează colectarea si transmite inspectoratului şcolar a datelor statistice pentru sistemul 

naţional de indicatori privind educaţia. 

 
Art. 58. Consiliul profesoral (C. P.) ia decizii în domeniul instructiv – educativ. 

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 cu cel puțin 5 

ore la LVA şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al 

unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se 
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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, 

personalul didactic auxiliar, administrativ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului 

elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

3. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, 

acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 

din membrii Consiliului reprezentativ al elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului 

reprezentativ / Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de 

administraţie. 

4. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o 

treime din numărul membrilor săi. 

5. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice; 

profesorii titulari care absenteză nemotivat de la aceste şedinţe săvârşesc o abatere disciplinară 

care va fi consemnată în registrul de abateri. (fac abstracţie cei care au completare de normă sub 

6 ore la LVA). 

6. Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care 

are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului 

profesoral. 

7. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de 

situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de 

învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea 

punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 

8. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se 

înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se 

numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru 

autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 

9. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de 

dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 

solicitări, memorii, sesizări etc.).  

10. Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:  

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;  

b) stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;  

c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;  

d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;  

e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;  
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f) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;  

g) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu 

performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;  

h) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională 

continuă a cadrelor didactice;  

i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie; 

 j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie (conform art. 98 din Legea nr. 

1/2011) 

Art. 59. Pentru buna funcţionare a procesului instructiv educativ, se constituie comisii metodice 

pe arii curriculare şi comisii de lucru. 

Art 60. Constituirea Comisiilor se face la începutul anului şcolar la propunerea Consiliului 

profesoral. Componenţa şi atribuţiile acestora se stabilesc de către Consiliul profesoral, sunt 

analizate şi de către Consiliul de administraţie iar directorul emite decizie de constituire pentru 

fiecare în parte. 

Art. 61. Atribuţiile fiecărei comisii sunt stabilite prin decizia de numire iar activitatea acestora se 

desfăşoară pe baza unui plan managerial al comisiei, urmărind obiectivele stabilite. 

 

CAPITOLUL V. ELEVII 

Art. 62. Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă 

politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ, participă la activităţile 

organizate de acesta sau reprezintă unitatea de învăţământ în diferite ocazii. Calitatea de elev se 

exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile iniţiate de unitatea de 

învăţământ. 

Art. 63. În cazul elevilor cu C.E.S., numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale se 

face de către directorul unităţii de învăţămînt prin decizie, în termen de 5 zile de la primirea 

certificatului de orientare şcolară şi profesională, de regulă in persoana consilierului școlar. 

Art. 64. Prezenţa elevilor 

1) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor; 

2) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se 

consideră motivate; 

3) Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte : 

- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie vizată de 

cabinetul medical al şcolii; 

- adeverinţă eliberată de spitalul în care elevul a fost internat; 

- cerere scrisă a părintelui elevului ( maxim 5 zile / semestru) şi cu avizul direcţiunii 



 

20 

 

 - în cazul unor concerte sau turnee cu orchestra, corul liceului pentru muzicieni sau în cazul 

unor expoziţii pentru elevii de la artă plastică, precum şi în cazul unor schimburi de experienţă 

cu licee similare din ţară sau străinătate, profesorul îndrumător înmânează profesorilor diriginţi 

o listă cu elevii participanţi, vizată de directorii școlii. Elevii participanţi nu vor fi trecuţi 

absenţi;  

- Pentru organizarea Balului Bobocilor, fiecare clasă îşi desemnează 3 reprezentanţi 

supravegheați de diriginți.Elevii vor fi învoiți pentru repetiții și organizare cu două săptămâni 

înaintea datei spectacolului de la ultimele 2 ore de curs. Părinţii şi elevii îşi asumă 

reponsabilitatea de buna desfăşurare a activităţilor ce urmează a fi intreprinse după concursul 

propriu-zis. 

- elevii pot absenta motivat în ziua în care are loc examenul la specialitate (instrument 

principal, arta actorului) şi în cazul unor recitaluri sau expoziţii personale, adeverite de către 

profesorul de instrument sau de atelier; 

 
4) Motivarea absenţelor se face de către diriginte; 

5) Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile lucrătoare de la 

întoarcerea elevului la cursuri şi vor fi păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

6) Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor atrage 

după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate; 

7) În cazul întârzierii elevilor la oră, profesorul menţionează în catalog acest lucru. În cazul 

repetării abaterii de cel mult 3 ori la aceeaşi disciplină, absenţa nu se mai motivează.  

Art. 65. Drepturile elevilor. 

- elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit; 

- elevii pot beneficia de burse (de studiu, de perfomanţă, de merit, sociale – de boală, de orfan, de 

venit) în condiţiile prevăzute de lege; 

- elevii beneficiază de alte ajutoare de la stat: bani de liceu, rechizite gratuite, cornul şi laptele; 

- naveta se decontează în funcţie de prevederile legale în vigoare; 

- elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materială a şcolii; 

- elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuite; 

- elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite deosebite la 

învăţătură; 

- elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze; 

- elevii claselor I – XII au dreptul să-şi aleagă disciplinele opţionale, fără nici un fel de 

constrângeri din partea profesorilor.  
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Art. 66. Elevii au dreptul de a se organiza. Consiliul reprezentativ al elevilor este format din 

reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor; 

1) Consiliul elevilor desemnează 1 reprezentant în Consiliul de administraţie, de regulă 1 elev 

care a împlinit 18 ani şi un reprezentant în CEAC. 

2) Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

- Să reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii; 

- Să reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii; 

- Să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor înscrişi şi 

de îmbunătăţire a frecvenţei; 

- Să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor; 

- Să asigure o bună relaţionare între profesori – elevi – părinţi; 

- Să se implice în organizarea activităţilor cultural – atistice pentru elevi; 

3). Consiliul Elevilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu şi a unui plan 

anual realizat sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare (responsabil Comisia Metodică a Diriginţilor), şi a unui grafic de întruniri (acţiune / 

dată); aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al liceului; la 

întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor se întocmesc procese verbale, iar un exemplar se depune 

la coordonatorul pe proiecte şi programe educative. 

Art 67. Transferul elevilor se va face în conformitate cu ROFUIP precum şi cu prevederile ROI al 

unităţii de învăţământ de la care şi la care se face transferul: 

 Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la o formă 

de învăţământ la alta. Transferul se face cu avizul consultativ al Consiliului de 

Administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea C.A. al unităţii la care 

se face transferul (OMECTS nr.5079/2016);  

 Transferul la Liceul Vocaţional de Artă de la şcoli cu alte profile se va realiza doar în urma 

susţinerii unor examene de diferenţă, desfăşurate conform procedurii de susţinere a 

examenelor de diferenţă;  

 În caz de transfer, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în 

termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala 

primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris 

în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat; 
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 În cazul în care sunt declaraţi necorespunzători la sfârşitul anului şcolar, elevii 

trebuie să se transfere la altă şcoală, fără drept de reînscriere la aceeasi 

specializare din cadrul Liceului Vocaţional de Artă. 

Art. 68. Îndatoririle elevilor 

- Elevii sunt obligaţi să frecventeze cursurile; 

- Elevii trebuie să aibă o ţinută decentă, să fie îmbrăcaţi curat şi să aibă asupra lor caietele şi 

cărţile potrivite pentru ziua de curs; 

- Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei; 

- Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. Produsele lactate şi 

de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi folosite cu maximă responsabilitate; 

- La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în 

geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În 

cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea 

putând fi ridicate numai de către părinţi; 

- Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic 

cu acordul explicit al profesorului; 

- Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte învăţătorilor şi 

profesorilor de câte ori este solicitat; 

- Elevii au obligația de a parca  bicicletele și trotinetele în locurile amenajate, respectiv în clasă și 

nu le pot folosi în timpul orelor sau a pauzelor; 

- Elevii selecţionaţi pentru Olimpiada Naţională de Muzică, Arta actorului pot beneficia de o 

învoire de 3 zile (clasele de liceu), (3 pentru faza zonală şi 3 pentru faza naţională la clasele III-

VIII) pentru studiu, cu acceptul dirigintelui, condiţionat de situaţia la învăţătură, de recuperarea 

materiei, de frecvenţa anterioară la cursuri; 

- Elevii selecţionaţi pentru Olimpiada Naţională de Arte Plastice pot beneficia de 5 zile pentru 

pregătire. 

- Elevii au dreptul să lipsească de la ore, conform programului a două repetiţii în plus, la cor şi 

orchestră, înaintea concertelor semnificative ale liceului (concertul corurilor şi orchestrelor, 

concert de colinde, concertele orchestrei simfonice la Palat sau în alte localităţi); 

- În cazul activităților care includ elevi ai mai multor catedre de la specializarea muzică, 

profesorul organizator are obligația să depună o cerere în acest sens la secretariat adresat 

Comisiei Artistice al LVA pentru aprobarea acestor evenimente. Conform Regulamentului 

Învățământului Artistic Partea I, nr.782/3.X.2011, cap.VII, art.30-34, Comisia Artistică (Consiliul 

Artistic) răspunde pentru aceste evenimente. 
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- Se vor evita orice forme de violenţă şi agresivitate. Limbajul folosit de către elevi va fi unul 

adecvat procesului instructiv-educativ, axat pe moralitate; este interzisă adresarea de injurii, 

jigniri, ameninţări, hărţuiri sau discriminări de orice natură (etnică, rasială, religioasă, sexuală 

etc.), atât în incinta şcolii, cât şi în afara acesteia în cadrul diferitelor activităţi. 

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte : 

- legile statului; 

- legea învăţământului; 

- regulamentul interior; 

- regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii ; 

- normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor ; 

- normele de protecţie civilă; 

- normele de protecţie a mediului. 

 

Art. 69. Este interzis elevilor: 

1) să distrugă documente şcolare; 

2) să distrugă bunuri aparţinând unităţii de învăţământ; 

3) să difuzeze materiale care atentează la suveranitatea statului sau care cultivă violenţa; 

4) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

5) să introducă şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara acestuia băuturi alcoolice; 

6) să fumeze în incinta unităţii şcolare; 

7) să introducă în şcoală orice tip de armă sau alte materiale (pocnitori, petarde); 

8) să difuzeze materiale cu caracter pornografic; 

9) să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor; 

10) să introducă să consume sau să comercializeze droguri; 

11) să manifeste agresivitate de limbaj sau comportament faţă de colegi sau profesori, 

12) să utilizeze în clădirea şcolii skateboard-urile, bicicletele, patinele cu rotile, cărţile de joc. 

Bicicletele se vor parca la locul special amenajat;  

13) filmarea, înregistrarea audio-video cu telefonul mobil sau cu alte aparate audio-video în 

incinta şcolii, fără aprobarea direcţiunii; 

14) organizarea în şcoală activităţi politice şi/ sau de propagandă religioasă, precum şi arborarea 

unor însemne care pot fi interpretate ca propagandă. 

 

Art. 70. Elevii au obligaţia să poarte în permanenţă asupra lor insigna şcolii, legitimaţia şi 

carnetul de elev. 

 

Art. 71. Recompense pentru elevi 

1) Elevii vor fi recompensaţi conform Statului elevului nr.4742 din 10.08.2016 după cum 

urmează: primele trei medii generale pe clasă în ordine descrescătoare și mențiuni până la media 

9, inclusiv. 
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2) Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de Părinţi sau din 

sponsorizări; 

3) Elevii pot primi următoarele recompense: 

- Evidenţierea în faţa clasei, a şcolii, sau a Consiliului profesoral; 

- Burse de merit de studiu sau alte recompense materiale; 

- Premii, diplome, medalii; 

- Excursii, tabere sau premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

 

Art. 72. Sancţiuni aplicabile elevilor 

1) Elevii care nu respectă regulamentele în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

faptelor după cum urmează : 

- Observaţie individuală şi informarea părinţilor; 

- Mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare; 

- Retragerea definitivă sau temporară a bursei; 

- Scăderea notei la purtare; 

- Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 

- Preaviz de exmatriculare 

- Exmatriculare (ciclul superior al liceului) 

1.a.Pentru utilizarea telefonului mobil în timpul orei elevul va fi sancţionat cu mustrare verbală. 
La a doua abatere telefonul va fi confiscat şi predat la secretariat, putând fi ridicat doar de 
părinte; 
 2.b.Pentru fumat se aplică după cum urmează: 
-mustrare scrisa si informarea părinţilor,  
-scaderea notei la purtare;  
3.c.pentru consumul de alcool sau alte stupefiante, se aplică avertisment scris şi anunţarea 
părinţilor la prima abatere. La repetarea incidentului se aplică sancţiunea de scăderea notei la 
purtare şi eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile cu consemnarea absenţelor în catalog; 
pentru starea de ebrietate constatată la elevii claselor V – XII se acordă media 4 (patru) la purtare 
pe semestrul în care s-a săvârşit abaterea.  
 
2) Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate sau la 10% absenţe nejustificate din 

numărul de ore pe semestru la o disciplină, se scade nota la purtare cu un punct; 

3) Preavizul scris către părinţi, se dă elevilor care absentează nejustificat 20 ore la diferite 

discipline, sau 15% din totalul orelor la o disciplină pe semestru; 

4) Dirigintele completează formularul de avertisment iar serviciul secretariat are obligaţia de a-l 

trimite părinţilor sau tutorelui legal; 

5) Exmatriculare pe 3-5 zile se aplică elevilor din învăţământul postobligatoriu care au 40 de 

absente nemotivate sau 30% absenţe nemotivate din totalul orelor la o disciplină pe an şcolar; 

6) Exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară se va aplica pentru abateri 

deosebit de grave;  



 

25 

 

7) Elevii vinovaţi de distrugerea bunurilor şcolii vor înlocui obiectul distrus cu unul nou sau vor 

repara acest obiect, iar în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială revine 

clasei sau întregului colectiv al şcolii; 

8) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune 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 (art. 130 din 

ROFUIP). Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea şi se face la solicitarea scrisă a 

elevului sau a părintelui acestuia; 

9) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a 

elevului cu un alt tip de activitate, în incinta şcolii, activitate stabilită de director la propunerea 

consiliului clasei.  

Sancțiunile sunt prevăzute detailat în Statutul elevului nr.4742/10.08.2016 

Art.73. Ţinuta elevilor 

- Uniforma şcolară nu este obligatorie, dar este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, 

curată şi îngrijită, fără elemente vestimentare indecente şi accesorii care nu se pretează mediului 

şcolar; 

- Băieţilor le este permisă purtarea părului lung, cu condiţia să fie prins în coadă, este interzisă 

purtarea cerceilor şi a pierce-urilor. Fetelor le este interzisă purtarea pierce-urilor, a fustelor 

exagerat de scurte şi utilizarea excesivă a produselor de machiaj;  

- Elevii care nu se conformează vor fi mustraţi verbal, apoi în scris şi li se va înştiinţa familia. 

 

 

 

CAPITOLUL VI . EVALUAREA 

Art. 74. 

1. Evaluarea de parcurs a rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic. Notele sunt 

consemnate în catalogul clasei şi în carnetul elevilor şi eventual în registre provizorii ale 

profesorilor; 

2. Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, 

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de 

învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 

note/calificative este de două; 

3. Notele vor fi înregistrate în catalog, respectând modelul „NOTA / ziua . luna”. Notele acordate 

se înregistrează obligatoriu şi în carnetul elevului; 
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4. Disciplinele din care se dau teze începând cu a doua parte a semestrului sunt stabilite de M E N 

şi vor fi afişate în timp util, 

5. Media semestrială se calculează ca medie aritmetică pentru disciplinele fără teză şi după 

formula ( 3M + T ) : 4 la cele cu teză; 

6. Media anuală, este media aritmetică a celor două semestre, fără rotunjire cu două zecimale; 

7. La instrument principal în semestrul I se dau verificări (o notă în catalog pe luna respectivă), la 

sfârşitul anului se dă examen (nota la examen este jumătate din media generală, alături de media 

anuală); 

Clasa a XII-a nu are axamen la sfârşitul anului, doar examenul de competenţe profesionale; 

Clasa a VIII-a  nu are examen la sfârşitul anului. Cei care doresc să rămână dau probele de 

aptitudini hotărâte de minister. 

Clasa a IV-a  nu are examen la sfârşitul anului. Cei care doresc să rămână dau probele de 

aptitudini conform procedurii ( art.19b). 

Se susțin verificări sub formă de audiție la ciclul liceal conform PV al CP și CA din 

31.01.2018, o dată pe an la instrument auxiliar și de două ori pe an la muzică de cameră. 

Cei care din motive de sănătate nu au putut da verificarea sau examenul, vor fi reprogramaţi în 

cel mult o lună de la revenirea la şcoală. 

8. La educaţie fizică, în cazul elevilor scutiţi pe un semestru, media celuilalt semestru este şi 

media anuală. Elevul scutit poate participa la ore de specialitate, dacă părintele depune o 

declaraţie de consimţământ la direcţiune. 

9. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 

şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-

un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă 

disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, 

din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe 

care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia, ca după revenirea la şcoală aceştia 

să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se 

menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-

verbale ale consiliului profesoral; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 
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10. Pentru elevii declaraţi neîncheiaţi la una sau mai multe discipline, încheierea situaţiei şcolare 

pe semestrul I se va face în primele 4 săptămâni din sem. II, iar cea anuală înaintea sesiunii de 

corigenţe din toamnă. 

11. Elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare în perioada 

stabilită sunt declaraţi repetenţi. 

12. Repetenţi sunt şi elevii cu mai mult de 2 corigenţe, cei cu media anuală sub 6 la purtare, şi cei 

care nu promovează corigenţa la o disciplină. 

La sfarsitul clasei pregatitoare si a clasei I, elevii nu pot fi lasati repetenti. Ei vor ramane in 

colectivele in care au studiat si vor intra intr-un program de remediere/recuperare a 

dificultatilor scolare, program stabilit de conducerea institutiei scolare. 

13. În învăţământul de stat, în anul de completare şi în ciclul superior al liceului elevii se pot afla 

în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

14. Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, 

depăşind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar 

15. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor de 

către diriginţi în termen de 10 zile, prin secretariatul şcolii. 

16. Diriginţii consemnează în catalog situaţia şcolară după hotărârile Consiliului Profesoral şi 

sesiunea de corigenţe. 

17. La sfarsitul clasei pregatitoare, evaluarea aptitudinilor de invatare precum si a capacitatilor 

cognitive se realizeaza printr-un raport de evaluare, în baza unei metodologii aprobate prin ordin 

de ministrul educatiei. 

18. La clasele I-XII , elevii vor avea cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru. 

19. Elevii in situatie de corigenta vor avea cel putin o nota/calificativ in plus fata de numarul 

minim de note/calificative prevazute, ultima nota/calificativ fiind acordata in ultimele doua 

saptamani de scoala din semestru, in cazul in care elevul este prezent la ore. 

20.Elevii care doresc transferul din alta unitate de invatamant vor sustine examene de diferenta 

la obiectele prevazute in trunchiul comun si in curriculum diferentiat si care nu au fost studiate 

de catre candidat.Se sustine examen separat pentru fiecare obiect de studiu. 

Nu se admit reexaminari la examenele de diferenta pentru elevii care solicita transferul din alta 

unitate de invatamant. 

In situatia transferarii elevului dupa sem I, notele obtinute la examenele de diferenta reprezinta 

mediile pe sem I la obiectele respective. 

Examenele de diferenta se sustin de obicei in cursul vacanţei de vară, respectiv ultima 

săptămână de şcoală a semestrului I. 



 

28 

 

21.Elevii care au urmat cursurile in alta tara sunt inscrisi doar dupa ce li s-a aprobat dosarul de 

echivalare a studiilor de catre MEN/ISJM conform legii. Pana atunci, ei participa ca audienti la ore 

iar evaluarile si absentele sunt inscrise in registrele provizorii ale profesorilor. 

22. Este permisa testarea aptitudinilor specifice ale elevilor care se inscriu in clasa 0, I-a si a V-a 

la liceele cu profil artistic, in baza metodologiei de inscriere in invatamantul primar si gimnazial. 

Art. 75. Evaluarea finală, la sfârşitul unui ciclu de instruire se face prin examinare în scris, orală, 

practică precum şi prin elaborare şi susţinerea unor proiecte. Examenele pentru obţinerea 

certificării competenţelor profesionale precum şi examenul de Bacalaureat se desfăşoară pe baza 

unei metodologii şi a unui grafic, stabilite prin ordin de ministru. 

Art. 76. De respectarea întocmai a prevederilor acestor metodologii se fac responsabili: 

directorul şcolii, responsabilii Comisiilor ariei curriculare arte, diriginţii şi elevii absolvenţi. 

Art. 77. Metodologiile privind desfăşurarea examenelor de absolvire vor fi prelucrate la fiecare 

clasă de absolvenţi de către diriginți, iar graficul de desfăşurare se va afişa la avizierul şcolii. 

Art. 78. Conform OMEN nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP si OMECTS nr. 5.569/2011 

privind R.O.F.I.P.A: elevii din clasele cu profil artistic care nu au media cel puţin 6 la disciplina 

principală de specialitate (instrument principal), sunt declaraţi necorespunzători pentru 

aceste specializări. Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor la alte 

profiluri/ specializări. Elevii de la clasele cu specializarea muzică sunt declaraţi 

necorespunzători şi dacă nu obţin minim 6,00 la examenul de sfârşit de an şcolar. 

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al LVA, a Regulamentului de Organizare si 

Funcționare a Unității de Învățământ (ROFUI), a Ordinului MEN privind aprobarea ROFUIP nr. 

5079/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, elevii de la specializarea arte plastice 

sunt declarati necorespunzători dacă nu au obtinut media anuală 6 la disciplinele de 

specialitate, exceptând istoria artelor, astfel: clasele V- X- disciplina desen/ studiul formelor si 

desenul, iar la clasele XI și XII- disciplina atelier de specialitate. 

Art. 79. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor de evaluare (atestat, absolvire, bacalaureat). 

Obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi poate atrage excluderea din 

învăţământ, conform legilor în vigoare. 

 

CAPITOLUL VII. PĂRINŢII 

Art. 80.  

1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii numai referitor la situaţia propriului copil. 
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2)   Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul să se constituie în 

asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.   

3) Lunar părinţii iau legătura cu dirigintele sau învăţătorul pentru a se informa despre 

randamentul şcolar al elevului, despre situaţia la purtare sau despre alte probleme care privesc 

elevul/copilul.   

4) La nivelul fiecărei clase se constituie Adunarea generală a părinţilor, care este constituită din 

toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor din clasă. 

5) La nivelul fiecărei clase se constituie Comitetul de părinţi ales prin majoritatea simplă a 

voturilor în Adunarea generală a părinţilor, convocată în primele 30 de zile calendaristice de la 

începerea cursurilor anului şcolar. 

6) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi 2 membri; în prima 

şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică învăţătorului/dirigintelui. 

7) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, care este 

compus din preşedinţii Comitetelor de părinţi; Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi 

desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după 

desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei. 

8)  Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

- Încheie cu şcoala un Contract educaţional conform modelului anexat prezentului regulament; 

- Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, necesară  

derulării activităţilor curriculare cât şi extracurriculare, prin atragerea de surse de finanţare 

externe, donaţii, sponsorizări, etc.; 

- Sprijină profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor înscrişi şi de 

îmbunătăţire a frecvenţei; 

- Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

- Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor pedagogice cu 

părinţii, pe probleme privind educarea elevilor; 

- Se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în şcoală, la 

solicitarea cadrelor didactice; 

- Sprijină  şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- Au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, de igienă şi de siguranţă din 

şcoală; 

- Promovează imaginea Liceului Vocaţional de Artă în comunitatea locală şi nu numai; 

- Activitatea financiară a comitetelor de părinţi este organizată şi se derulează sub stricta 

supraveghere şi controlul exclusiv al acestora. 

- Susţin şi respectă Regulamentul de desfăşurare a programului ,,Şcoala după şcoală” şi 

metodologia de organizare a activităţilor la nivelul instituţiei. 
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- Reprezentantul Consiliului părinţilor în Consiliul de Administraţie, transmite problemele de 

ordin administrativ şi educativ  membrilor Consiliului Reprezentativ al părinţilor claselor. 

 

Art. 81. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage 

resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din 

partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ; 

b) acordarea de premii şi burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor. 

 

CAPITOLUL VIII.  ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI A SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL 

UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

Art. 82. Asigurarea pazei unităţii de învăţământ se va face cu respectarea următoarelor măsuri: 

a) Paza unităţii de învăţământ se realizează cu personal specializat autorizat. 

b) Conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de 

poliţie/jandarmerie, planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile 

concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului. Va fi stabilit de comun acord 

şi va fi afişat numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie la care personalul de pază, 

profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii sau conducerea unităţii de învăţământ pot suna în 

situaţia unor incidente violente, sau în cazul intrării în unitatea de învăţământ a unor persoane 

aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având un comportament agresiv ori intenţia 

de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

Art.83. Asigurarea serviciului pe şcoală se face permanent, pe întreaga durată de desfăşurare a 

cursurilor. 

Sarcinile profesorului de serviciu sunt reglementate de procedură, după cum urmează: 

1. Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7,50- 19,00 şi vizează 12 pauze în care profesorii 

desfăşoară activitatea după cum urmează: 2 profesori în curte, 1 profesor la etajele I şi II şi 1 

profesor responsabil cu cataloagele în sala profesorală. 

2. Colaborează permanent cu colegii din sectorul administrativ şi directorul de serviciu. 

3. Profesorii de serviciu în curte, verifică la intrarea elevilor în şcoală (orele 7.45 - 8.00) dacă 

aceştia prezintă insigna şcolii şi carnetul de elev;. 
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4. Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor, fiind în mod permanent prezenţi pe 

culoarele şcolii şi/sau în întreaga curte, manifestând atenţie deosebită asupra elevilor care 

produc incidente sau distrug bunuri materiale, înştiinţând imediat directorul. 

5. Profesorul de serviciu nu permite elevilor să rămână în curte sau pe coridor după ce s-a sunat 

de intrare 

6. Legitimează toate persoanele străine aflate întâmplător pe culoarele şcolii, le îndrumă spre 

locul sau persoana căutată iar în cazul în care par să nu prezinte încredere, le invită respectuos să 

părăsească incinta şcolii. 

7. Inregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, descoperă 

cauzele şi vinovaţii pentru a se lua măsurile corespunzătoare; 

8. Veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară; 

9. Profesorul care este de serviciu la cataloage seara, împreună cu secretarul desemnat în acest 

sens, are obligatia de a verifica la ora 19,00 dacă fişetele cu cataloage sunt închise şi dacă sunt 

toate cataloagele la locul lor. 

10. Profesorul de serviciu de la parter, etajul I, II, va consemna zilnic în Condica profesorului de 

serviciu, un proces verbal de constatare la sfârşitul programului 

Art. 84. Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ: 

a) Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face prin poarta principală prevăzută cu personal de 

pază. 

b) Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis pe baza carnetului de elev vizat la zi.  

c) Părintele, tutorele sau întreţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l 

însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l 

preia. În cazul în care nu poate onora această obligaţie, va împuternici o altă persoană. 

d) Accesul în şcoală a persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc.) se 

face prin intrarea principală considerată punct de control, şi este permis după verificarea 

identităţii acestora de către personalul de pază. 

e) Personalul de la punctul de control va înregistra numele, prenumele, seria şi numărul actului 

de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ în 

Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ. 

f) Personalul de pază îndrumă vizitatorul spre locul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ 

pentru întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana cu care 

vizitatorul solicită întâlnirea. 

g) Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele prevăzute de conducerea unităţii. 

Nerespectarea prevederilor prezentului ROI poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii 
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de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară 

a accesului acesteia în unitatea de învăţământ. 

h) Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta unităţii de invăţământ este justificată în 

următoarele cazuri: 

- la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţii de învăţământ; 

- la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic; 

- pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului unităţii, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unităţii de 

învăţământ; 

- la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun accord cu 

profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ; 

- la diferite evenimente publice şi activităţi extracurriculare organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ la care sunt invitaţi să participle şi părinţii/reprezentanţii legali; 

- în cazul în care părintele îşi manifestă dorinţa de a lua legătura cu directorul, sau dirigintele 

pentru clarificarea unei situaţii în legătură cu fiica/ fiul său ori pentru sesizarea unei situaţii 

constatate personal în legătură cu viaţa şcolii; 

i) Părinţii/reprezentanţii legali vor respecta programul şcolii având acces în unitatea de 

învăţământ în pauze sau după program, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

j) Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia 

vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţie. 

k) Este interzisă intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, 

publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art. 85. Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă 

a) Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat la portar sau la profesorul de serviciu. 

b) Toţi salariaţii şcolii şi profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi 

utilizând un limbaj adecvat, vor legitima orice persoană străină ce se află în şcoală şi este 

neînsoţită de un angajat al şcolii. 

c) În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind 

normele generale privind respectarea ordinei şi disciplinei precum şi cele de protecţia muncii. 
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d) Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare şi la 

instruirea practică, în ateliere 

e) Pentru a evita spargerea geamurilor, se interzice deschiderea acestora pe holurile şcolii. 

f) În pauze, elevii nu au voie să staţioneze în grupurile sanitare, în faţa lor şi pe casa scării sau pe 

holuri (în zilele călduroase). 

g) Pentru păstrarea disciplinei în şcoală, se asigură zilnic, pe cele două schimburi, câte 1 profesor 

de serviciu la fiecare nivel şi 1- 2 profesori în curte . 

h) Staţionarea elevilor în grupuri mari în faţa sălii profesorale este strict interzisă. 

i) În fiecare sală de clasă şi în sala profesorală vor fi afişate numerele de telefon pentru situaţii de 

urgenţă. 

j) Accesul elevilor în laboratoare, sală de sport, sală festivă şi alte săli în care există instrumente 

muzicale neîncuiate este permis numai împreună cu profesorul şi, prin urmare, se interzice 

accesul în timpul pauzelor sau a orelor libere, în încercarea de a preîntâmpina deteriorarea sau 

chiar distrugerea respectivelor instrumente muzicale. 

k) Părintele/ tutorele sau întreţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de ele 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

Art. 86.  
 
-(1) Personalul nedidactic îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul 
Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor colective de 
munca aplicabile. 
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr 
-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.  
(3)Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face 
de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului 
individual de muncă.  
Art. 87.  
 
-(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu.  
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(2)Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu 
potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al 
unităţii de învăţământ.  
(3)Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În  
funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 
acestor sectoare.  
(4)Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 
cele necesare unităţii de învăţământ.  
(5)Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 
competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în 
vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate 
 

Art 88. Personalul angajat într-o instituţie de învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, 

o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

Art 89. Agresarea verbală sau fizică a elevilor reprezintă o gravă abatere disciplinară a 

personalului şcolii. Abaterea se sancţionează conform legilor în vigoare. 

Art. 90. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale personalului: 

a. Dreptul la salarizare pentru munca depusă 

b. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal 

c. Dreptul la concediu de odihnă anual 

d. Dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 5 zile conform Contractului colectiv de munca 

unic. 

e. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament 

f. Dreptul la demnitate în muncă 

g. Dreptul la securitate şi sănătate în muncă 

h. Dreptul la acces la formarea profesională 

i. Dreptul la informare şi consultare 

j. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă 

k. Dreptul la protecţie în caz de concediere 

l. Dreptul la negociere colectivă şi individuală 

m.Dreptul de a participa la acţiuni colective 

n. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat 

 

Art. 91. Salariatului îi revin, în principal, următoarele OBLIGATII: 

a) Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b) Obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv, de 

muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
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d) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiilor de serviciu; 

e) Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură 

cu munca sa; 

f) Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

Art 92. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite următoarele reguli 

privind disciplina muncii în unitate: 

1. Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit sub 

influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a 

efectuat controlul, şi de persoana în cauză, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de 

Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare, numită comform legii; 

2. Se interzice fumatul în incinta şcolii. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate şi 

în niciun caz în prezenţa elevilor; 

3. Agenţii de pază au obligaţia să asigure corespunzător paza unităţii. 

4. În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se 

constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar sancţiunea 

se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare; 

5. Întregul personal este obligat ca în timpul programului de muncă să poarte echipamentul de 

protecţie a muncii stabilit; 

Art. 93. Personalul angajat are dreptul de a se adresa conducerii şcolii cu cereri sau reclamaţii; 

Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de Administraţie. În funcţie de 

conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de investigare a abaterilor 

disciplinare ale personalului pentru stabilirea adevărului. În termen de 30 zile se va da 

solicitantului răspunsul în scris. 

Art. 94. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului în raport cu gravitatea abaterilor, 

sunt conforme cu prevederile Codului Muncii. 

Art. 95. Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor disciplinare 

numită după caz de Consiliul de Administraţie, respectându-se prevederile din Codul muncii. 

Art. 96. Aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea abaterilor disciplinare se va face conform 

procedurii stabilite şi aprobate. 

Art. 97. Concediul fără plată se poare acorda personalului didactic auxiliar şi nedidactic o singură 

dată pe an, pe o perioadă de o lună. 

Art. 98. Concediul de odihna suplimentar de 5 zile se va acorda separat de concediul de odihnă 

legal din vacanta de vara,  in baza unei cereri aprobate de directiune. 



 

36 

 

Art. 99.  În cazul absenţei nemotivate de la locul de muncă, o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare, 

Consiliul de Administraţie va hotărâ desfacerea contractului de muncă. 

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE 

Art.100. La actul adițional al C.I.M se adaugă mențiunea că programul de 8 ore se poate desfășura 

inegal. 

Art. 101. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de Consiliul profesoral. 

Art. 102. Prevederile acestui regulament sunt valabile până la următoarea modificare. 

Art. 103. Acestui Regulament îi pot fi aduse modificări şi/ sau adăugiri numai cu aprobarea 

Consiliului profesoral. 

Art.104. Comunicările şcolii se pot realiza în ambele limbi de predare conform legilor în vigoare, 

ţinând cont de existenţa acestora la toate nivelele: limba de predare română şi maghiară. 

Întocmit Comisia de lucru pentru ROI  

Prof. Dr. Aved Eva  

Dane Karoly 

Madaras Ildikó 

Imre Zsolt 

Prezentul Regulament a fost dezbătut, completat şi aprobat de Consiliul profesoral al Liceului 

Vocaţional de Artă și de Consiliul de Administratie al Liceului Vocaţional de Artă in data de  

31.01.2019 și este valabil din semestrul II al anului școlar 2018-2019. 

 

Director , 

Prof.  Veer Renata Claudia 


