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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE’’SFÂNTUL LUCA’’ 

TULCEA 

 ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE ‘’SF.LUCA’’ TULCEA este o unitate de 

învăţământ cu statut privat, acreditata în 2010 în domeniul sănătate şi 

asistenţă pedagogic şi care işi desfasoara activitatea în Tulcea, str. 

Salciilor nr. 8.  

 În anul şcolar 2020-2021 este acreditata să funcţioneze pentru 

următoarele calificări:  

 Asistent medical generalist 

 Asistent medical de farmacie 

 Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare 

 

ECHIPA DE ELABORARE: 

dr. ANDREI LILIANA DIRECTOR ŞCOALA 

IONIŢĂ MARIA SECRETAR 

VÂLCU DUMITRU PROFESOR 

OLTEANU MARILENA MAISTRU INSTRUCTOR 

ŞACU ELENA MAISTRU INSTRUCTOR 
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TITLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

CADRUL DE REGLEMENTARE; PRINCIPII DE ORGANIZARE 

Art. 1.  Prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde norme privind organizarea și 

funcţionarea ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE ‘’SF.LUCA’’ TULCEA, în conformitate cu Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare-actualizat 2017 Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. Nr. 

5447/31.08.2020, Statutul elevului, actele normative elaborate de M.E.C., deciziile I.Ş.J. TULCEA, în 

limita atribuţiilor ce le revin.  

Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi nu i se substituie acesteia; respectarea Regulamentului este obligatorie atât pentru personalul de 

conducere, pentru personalul didactic de predare, de pregătire practică, personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic, cât şi pentru elevi şi părinţi.  

Art. 3.  Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor care 

decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde 

ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se 

desfăşoară în cadrul instituției de învățământ.  

Art. 4.  În unitatea şcolară este favorizat accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de 

sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.  

 Conform Art. 6 din Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați, 

republicată în 2013, este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în domeniile 

menţionate la Art. 2 alin (1).  

 Nu sunt considerate discriminări măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia 

maternităţii, naşterii, lăuziei, alăptării și creşterii copilului, conform Art. 6 alin 5(a) din Legea nr. 

202/2002.  

 Art. 8 din legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați, republicată 2013, 

arată că pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe 

criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:  

a) să asigure egalitatea de şanse și de tratament între angajaţi, femei și bărbaţi, în cadrul relaţiilor de 

muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe 

criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcţionare și în regulamentele  

interne ale unităților;  
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b) să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de 

lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin crearea de medii 

degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel 

cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) și la art. 11;  

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe 

care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalității de şanse și de tratament între femei și bărbați 

în relaţiile de muncă;  

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat, autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul 

respectării legislaţiei.  

 Conform art. 10 (1) și (2) din legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați, 

republicată 2013, maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare, iar orice tratament mai 

puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie 

discriminare in sensul prezentei legi.  

 In Art.14 (1) din legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei și bărbaţi, republicată 

2013, este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul 

femeilor și bărbaţilor la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, inclusiv ucenicia la 

locul de muncă, la perfecţionare și, în general, la educaţia continuă. 

 (2) Instituţiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-

educative, precum și toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare și de perfecţionare, autorizaţi conform 

legii, vor include în programele naționale de educaţie teme și activități referitoare la egalitatea de şanse 

între femei și bărbaţi.  

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici 

nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum și măsuri concrete de garantare a egalităţii de şanse 

și de tratament între femei și bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare.  

(4) Restricţionarea accesului unuia dintre sexe în instituţii de învățământ publice sau private se face pe 

criterii obiective, anunţate public, în conformitate cu prevederile legislaţiei antidiscriminare.  

(5) Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învățământ, să prezinte un test de 

graviditate și/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe durata 

studiilor.  

Art. 5. Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, al 

respectului faţă de trecutul istoric şi al tradiţiilor poporului român, fiind promovată dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor.  

Art. 6.  In incinta unităţii de învățământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios sau orice 
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formă de activitate ce încalcă normele generale de moralitate şi conveiţuire social şi care pun în pericol 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor şi a personalului didactic şi nedidactic.  

 

TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

REȚEA ȘCOLARĂ, ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR, FORMAȚIUNI DE STUDIU 

Art.7. Școala Postliceală Sanitară “Sf. Luca” Tulcea este o unitate de învățământ cu personalitate 

juridică, acreditată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Are următoarele elemente 

definitorii: act de înființare, patrimoniu în proprietate privată (sediu, dotări corespunzătoare, adresă), 

cod de identificare fiscală, cont la bancă, ștampilă. Unitatea de învățământ școlarizează în 

învățământul postliceal, în limita planului de școlarizare aprobat. Înscriere se face conform 

metodologiei de admitere. 

Art. 8.  Forma de organizare a Școlii Postliceale Sanitate este învățământul de zi. Activitatea de 

predare, învăţare, evaluare, se realizează prin formele: instruire teoretică, pregătire practică care 

cuprinde instruire practică, laborator tehnologic şi învățământ clinic.  

Art. 9.  Deschiderea noului an de învățământ se face în mod festiv, iar închiderea anului şcolar se 

marchează prin festivitatea de închidere.  

Art. 10. Orarul unităţii şcolare se întocmeşte de către o comisie numită de Consiliul de 

Administraţie. Orarul elevilor se stabileste la început de an școlar și se modifică în funcție de 

perioadele de practică, perioada de predare a modulelor pentru fiecare specializare sau de programul 

cadrelor didactice. Orarele  sunt aprobate de director. Orarul și modificările ulterioare se aduc la 

cunoștința elevilor de către diriginți.  

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.  

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor 

de evaluări, examene şi concursuri se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.  

(3) In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, intemperii, calamităţi naturale, etc. cursurile şcolare 

față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. 

4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unor formaţiuni de studio din cadrul unităţii precum şi la nivelul unităţii de învăţământ – 

la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu informarea și 

aprobarea inspectorului școlar general. 

 b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același municipiu, la cererea inspectorului școlar 

general, cu aprobarea ministerului. 

c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației și cercetării ca urmare a hotărârii 

comitetului județean pentru situații de urgență. 
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 (5) Suspendarea cursurilor este urmată de masuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 

prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ. 

(6) În situații excepționale, ministrul educației și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri 

specific în vederea continuării procesului educațional. 

(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitatea de învățământ se 

realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(8) În situații excepționale, inclusive pe perioada declarării stării de urgență/alertă, MEC elaborează și 

aprobă, prin ordin, metodologia-cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul 

tehnologiei și a internetului. 

 

Art. 11. Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. În situații special, 

cum ar fie epidemii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de 

curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii CA al 

unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.  

Art. 12. Curriculum şcolar pentru învățământul postliceal are structură modulară.  

Modulele sunt constituite din conţinuturi teoretice și de pregătire practică, care se finalizează cu o 

medie ce reprezintă media anuală a modulului. Conţinuturile de pregătire practică vizează competențe 

specifice asistentului medical.  

Art. 13. Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, durata orei este de 50 minute, pauza de 10 

minute.  

Art. 14. (1) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic trebuie să aibă o ținută morală 

demnă, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.  

 (2) Elevii trebuie să cunoască și să respecte legile statului, Regulamentul de organizare și 

funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, Regulamentul intern, normele de tehnică a 

securității muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecție civilă și normele de 

protecție a mediului.  

Art. 15. Atribuțiile profesorului de serviciu sunt stabilite prin RI . Fiecare cadru didactic are obligaţia de a 

îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului şi 

afişat în cancelarie. Profesorii vor semna de luare la cunoștință a „atributiilor profesorului de serviciu‟. 

Salariații școlii - cadre didactice, personal tehnico-administrativ precum și elevii vor cunoaște 

„Regulamentul de organizare și funcționare al școlii‟.  

Art. 16. (1) Profesorul de serviciu, alături de personalul de pază autorizat, va supraveghea 

comportamentul vizitatorilor și va verifica sălile în care aceștia vor intra pentru a nu fi abandonate 

obiecte care, prin conținutul lor, pot produce evenimente deosebite.  

 (2) Atribuțiile profesorului de serviciu pe școală sunt:  

- nu permite accesul persoanelor străine în incinta școlii;  
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- completează condica de procese verbale, menționând:  

existența sau absența cataloagelor la începutul și la sfârșitul intervalului planificat, iar în situația 

absenței unui catalog va proceda la identificarea acestuia și la anunțarea conducerii instituției de 

învățământ;  

menționează în PV absența de la orele de curs a unor profesori, abateri disciplinare ale elevilor, etc,  

consemnează și semnalează conducerii, deteriorarea bunurilor materiale și numele coordonatorului de 

clasă care a fost informat de incident.  

 (3) Persoanele străine au acces în școală numai după obţinerea aprobării conducerii școlii, pe 

baza ecusonului de vizitator, purtându-l până la părăsirea unității. Este interzis accesul în şcoală  a 

persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a celor care au intenţia să tulbure liniştea 

publică, al persoanelor însoţite de câini, al persoanelor înarmate cu obiecte contondente, arme, 

substanţe toxice, explozive, lacrimogene, al vânzătorilor ambulanţi, al persoanelor care deţin 

stupefiante, băuturi alcoolice, publicaţii obscene.  

 (4) In cazul desfășurării unor acţiuni cu invitaţi din afara școlii, conducerea va întocmi tabele 

nominale cu aceste persoane, pe baza cărora se va efectua identificarea și se va permite accesul.  

 (5) Orice acțiune care încalcă regulamentul de ordine interioară sau pune în pericol siguranța și 

buna desfășurare a activității educative se consemnează în procesul verbal întocmit de profesorul de 

serviciu.  
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TITLUL III 

MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

DISPOZIȚII GENERALE, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, DIRECTORUL, TIPUL  ȘI 

CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 

 

Art. 17. Conducerea şcolii este asigurată de către Consiliul de administraţie, director și, după caz, de 

directorul adjunct. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea școlii se consultă cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliary, personalul nedidactic, 

organizațiile sindicale, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum și 

cu instituţiile medicale implicate în desfășurarea instruirii practice a elevilor.  

Art. 18. (1) Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ, 

membrii săi coordonând domenii de activitate pe bază delegării de sarcini stabilite de președintele 

consiliului, prin decizie.  

 (2) Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație se face în conformitate cu Legea 

Educației Naționale nr 1/2011-actualizata 2017, respectând OMEN Nr. 4619/2014, respectiv OMECS 

Nr. 4621/2015, OMEN nr 3160_2017/01.02.  

 (3) Directorul instituției de învățământ este președintele consiliului de administrație.  

             (4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice 

de comunicare, în system de videoconferință. 

              (5) Reprezentantul elevilor participă la toate ședințele consiliului de administrație, având 

statut permanent, cu drept de vot. 

Art. 19. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ în conformitate cu 

legislața privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de 

învățământ și cu prevederile ROFUIP Nr. 5447/31.08.2020 

 (2) Atribuțiile directorului sunt prevăzute la Art. 21 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5447/ 31.08.2020  

Art. 20. Directorul ia legătura cu organele de poliție ori de câte ori este nevoie și stabilește împreună 

cu acestea, planul operațional pentru prevenirea și combaterea violenței în unitatea școlară.  

               Pentru optimizarea managementului unității, directorul elaborează documente manageriale: 

de diagnoză, de prognoză și de evidență.   
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TITLUL IV 

PERSONALUL UNITĂȚII DE INVATAMANT, EVALUAREA PERSONALULUI, 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 21. În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic 

de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Art. 22. Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din unitățile de 

învățământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.  

Art. 23. Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de 

învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu 

unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.  

Art. 24.a) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în 

vigoare. 

              b) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii 

cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.  

              c) Are o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmit 

elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

              d) Personalului din învățământ îi este interzis sa desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură 

să afecteze imaginea public a elevului și viața intimă, privată sau familial a acestuia sau ale celorlalți 

salariați din unitate.  

             e) Personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să 

agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii sau colegii. 

             f) Personalului din învățământ are obligația de a veghe la siguranța elevilor pe parcursul 

desfășurării programului școlar și a activităților școlare , extrașcolare. 

             g) Personalului din învățământ are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de 

asistență social, direcția general de asistență social și protecția copilului în legătură cu orice încălcări 

ale drepturilor copiilor, inclusive în legătură cu aspect care le afectează demnitatea, integritatea fizică 

și psihică. 

                Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin ștatele de 

funcții și prin proiectul de încadrare al școlii. 

                  La nivelul unității de învățământ funcționează compartimentul secretariat, financiar și 

administrative. 

Art. 25. (1) Evaluarea personalului din unitățile de învățământ se face conform legislației în vigoare și 

a contractelor colective de muncă aplicabile. 
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 (2) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la 

începutul anului școlar. 

 (3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.  

             (4) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fișei specifice. 

Art. 26. Personalul didactic, didactic auxiliary și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 27. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – 

Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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TITLUL V 

ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE 

Art. 28. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de 

predare și de instruire practică din unitate. Președinte este directorul școlii. 

             (2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și de 

instruire. 

             (3) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a consiliului profesoral este de 2/3 din 

numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus 

unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității, 

elevi, părinți.. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

 (4) Data şedinţelor ordinare se anunţă cu minimum 3 zile înainte. Şedinţele extraordinare se 

anunţă cât mai operativ.  

             (5) Directorul unității numește prin decizie secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul 

profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele verbale ale ședințelor. 

             (6) La sfârșitul fiecărei ședințe toți participanții au obligația să semneze procesul verbal de 

ședință. Procesele verbale se scriu în registrul de procese verbale al consiliului profesoral care este 

înregistrat și numerotat pe fiecare pagină. Pe ultima pagină directorul semnează pentru certificarea 

numărului de pagini și aplică ștampila unității de învățământ. Registrul este însoțit de un dosar care 

conține anexele proceselor verbale, convocatoare. 

               (7) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

  (8) Atribuţiile consiliului profesoral sunt precizate la Art.55 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 

31.08.2020 

 (9) Documentele consiliului profesoral sunt:  

 - Tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;  

 - Convocatoarele consiliului profesoral;  

 - Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale.  

 (10) Cumularea a 3 absenţe nemotivate la consiliul profesoral atrage diminuarea punctajului din 

fişa de evaluare, iar profesorul respectiv va fi înştiinţat în scris despre faptul că aceste absenţe constituie 

abatere disciplinară.  



12 
 

Art. 29. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă și din reprezentantul elevilor acelei clasei.  

 (2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte.  

 (3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru, la solicitarea dirigintelui, a unuia 

dintre profesorii clasei, directorului.  

             (4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferință. 

 (5) Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. Hotărârile 

se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

 (6) Atribuțiile Consiliului clasei sunt prevăzute la Art. 58 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 

31.08.2020 

Art. 30. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 (2) Coordonatorul pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare este, de regulă, 

un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de consiliul de administrație, în baza 

unor criteria specific aprobate de către consiliul de administrație. 

 (3) Coordonatorul pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare coordonează 

activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul 

școlii, cu diriginții, cu reprezentanți ai consiliului elevilor și parteneri.  

             (4) Directorul unității stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul școlii. 

              (5) Atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

sunt prevăzute la Art. 61 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020 

Art.31. Profesorul diriginte 

(1) Coordonează activitatea clasei, sunt numiți annual de către directorul școlii, în baza 

hotărârii consiliului de administrație. 

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, principiul continuității, astfel încât 

clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

(3) Atribuțiile profesorului diriginte sunt prevăzute la Art. 68 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020 

 

   



13 
 

 

 COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Art. 32. La nivelul unității de învățământ funcționează comisii cu caracter permanent, temporar și 

ocazional.  

Art. 33. Comisiile cu caracter permanent sunt:  

 Comisia pentru curriculum;  

 Comisia de evaluare și asigurare a calității;  

 Comisia pentru perfecționare și formare continuă;  

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;  

 Comisia pentru controlul managerial intern;  

 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității;  

Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, 

comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar 

comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea unor 

probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ. 

                  Comisiile își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul 

unității de învățământ; activitatea acestora și documentele elaborate sunt reglementate prin acte 

normative sau prin regulamentul de organizare și funționare a unității de învățământ. 

Art. 34.  Comisia pentru curriculum 

 (1) În dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei educaţionale a şcolii, cu nevoile de 

dezvoltare pentru carieră a elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii, în strânsă legătură cu 

specificul dezvoltării comunităţii locale, membrii comisiei pentru curriculum vor urmări următoarele 

obiective:  

 - implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate disciplinele, la toate clasele;  

 - realizarea ofertei educaţionale a şcolii şi a strategiei promoţionale;  

 - stabilirea programei şi a examenelor de diferenţă, atunci când este cazul;  

 - realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea 

standardelor de performanţă propuse;  
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- organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în echipă, 

atât pe parcursul anului şcolar cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 

elevilor;  

 - întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:  

  • activităţi de învăţare eficientă;  

  • materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate 

pe discipline;  

  • instrumente de evaluare folosite;  

  • aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore;  

  • rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate.  

Art. 35. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)  

 (1) CEAC funcţionează în baza unui regulament şi are atribuţiile prevăzute în lege.  

 (2) CEAC coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 

de lege;  

 (3) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia 

respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;  

 (4) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

 (5) Dosarul comisiei trebuie să cuprindă:  

 - Decizia de numire a comisiei;  

 - Obiectivele și strategia propusă și avizată de consiliul de administrație;  

 - Planul activităţilor, termene și responsabilităţile membrilor;  

 - Lista indicatorilor de performanță/domenii;  

 - Procedurile de lucru elaborate, avizate de consiliul de administrație și aprobate de director;  

 - Dovezi ale aplicării procedurilor, ale activităţilor de evaluare și asigurare a calității, aprobate 

de director, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;  

 - Raportul de evaluare internă anuală privind calitatea educației;  

 - Analiză SWOT a organizației/domenii;  

 - Planul de optimizare/eficientizare a calității educației în unitatea școlară;  

 - Documente de lucru (legislație, proceduri, indicatori de perfomanță).  

 

Art. 36. (1) Comisiile de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență funcționează 

în conformitate cu Legea 319/2006, cu normele de aplicare HG 1425/2006 cu modificarile ulterioare, 

cu privire la securitatea si sanatatea muncii, legea 53/2003 (Codul muncii) actualizat 2016, și legea 

307/2006-actualizat 2017 completată cu OMAI 163/2007 –actualizat 2017 privind organizarea și 
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desfășurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile de învățământ preuniversitar, și 

legea 481/2004-actualizat 2017 privind evacuarea în cazul situațiilor de urgență.  

 (2) Consiliul de administrație stabilește componența, atribuțiile comisiei și sarcinile membrilor 

ce decurg din legislația în vigoare;  

 (3) Este necesară elaborarea Planului de prevenire și protecție privind securitatea și sănătatea 

în muncă care are la bază raportul comisiei pe anul școlar trecut și care trebuie să prevadă obiectivele, 

activitățile proiectate precum și termene și responsabilități.  

Art. 37. Comisia pentru controlul managerial intern se constituie la nivelul unității de învățământ, 

prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 38. (1) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității este responsabilă de punerea în 

aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea 

gradului de siguranță a elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ. Comisia are, de asemenea, drept scop promovarea, în cadrul unității 

de învățământ, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, 

care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți elevii sunt respectați și integrați fără 

discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, 

origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, 

apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și 

combaterea discriminării din România.  

 (2) Comisia are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu 

reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru creșterea siguranței în unitatea de învățământ, pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție.  
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TITLUL VI 

STRUCTURA, ORGANIZAREAȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

Art. 39. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 
informatician. În cadrul şcolii există doar postul de secretar. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali sau alte 
persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

(4) Atribuțiile compartimentului secretariat sunt prevăzute la Art. 74 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 

31.08.2020 

Art. 40. (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în 
care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea 
situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, 
prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi 
asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil“. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(4) Atribuțiile compartimentului secretariat sunt prevăzute la Art. 77 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/ 

31.08.2020 
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TITLUL VII 

 

DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV 

Art.41. Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 
 (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de 
învăţământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a 
prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a 
solicitării scrise a părinţilor sau reprezentanţilor legali. 

Art.42. Înscrierea în anul I din învăţământul postliceal se face în conformitate cu metodologia 
elaborată conform O.M.E.C.T.S. nr.5346/07.11.2011 
Art.43. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de 
admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
Art.44.  (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 
existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către 
unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. 

Art.45. (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 
consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

 (3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de 
medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat 
medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost 
internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în 
evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(4) În limita a 40 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 
elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către 
directorul unităţii de învăţământ. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 
activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la aliniatul de mai sus atrage declararea absenţelor ca 
nemotivate. 

Art.46. (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 
profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor 
sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, 
directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi 
la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 
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(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele 
şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, 
naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

Art.47. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la 
începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu 
susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev. 
 
Art.48. Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, 
orientarea şi optimizarea acesteia. 
Art.49. (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de 
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real 
elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de 
coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

Art.50. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 

 Art.51. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

a)evaluări orale; 

b)teste, lucrări scrise; 

c)experimente şi activităţi practice; 

d)referate; 

e)proiecte; 

f)probe practice; 

g)alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare. 

(2) În învăţământul postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 
preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 

Art.52. Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelor 
didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului naţional. 

 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 

* note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:  „Nota/data 

 (3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, 
se acordă nota 1.  
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Art.53. (1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul 
de elev de către cadrul didactic care le acordă. 

 (2) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie 
corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura 
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un 
modul este de două. 

(3) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un o notă în plus faţă de numărul de note 
prevăzut la aliniatul de mai sus, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale 
semestrului. 

Art.54.  (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia 
să încheie situaţia şcolară a elevilor. 

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei 
la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a 
reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 

(3) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 
aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

Art.55. (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note 
prevăzut de prezentul regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială 
se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 
50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 

 (3) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  

(4) Mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie. 

(5) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 
modulului. Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul 
finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media 
anuală a modulului. 

(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 
toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 
module, se calculează similar mediei generale a unei discipline. 

 (7) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal, mediile semestriale şi anuale 
pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat 
disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

Art.56. Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele 
naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor 
structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele 
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în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aceştia 
aparţin. În cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura 
pregătirea elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, 
la disciplinele respective, la unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, 
conform prezentului regulament. 

  

Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare modul cel puţin media 
anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00. 

Art.57. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 
şcolară la una sau la mai multe module din următoarele motive: 
a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la modulele respective; 

Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplină respectivă, poate decide încheierea 

situației școlare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecțiuni grave, menționate ca atare 

în documentele medicale, sau din alte cauze (adeverință loc de muncă), pe care consiliul clasei le 

apreciază că fiind justificate, în urma participării cu regularitate la cursuri a elevului respectiv după 

revenirea la școală, astfel încât să se poată efectua evaluarea . Deciziile luate în aceste cazuri se 

menționează într-un proces verbal care rămâne la dosarul cu 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 şi 
sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

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

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei, sau nu au mediile semestriale 
ori anuale la modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive 
decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art.58. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru 
săptămâni de la revenirea la şcoală. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânați se face pe baza notelor consemnate în rubrica 
semestrului I, datate la momentul evaluării. 

(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe 
semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de 
corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la 
una sau două module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor 
amânaţi se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. 
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Art.59.  (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline 
de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel 
mult două discipline de studiu. 

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 

a)elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de 
numărul modulelor nepromovate; 

b)elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, 
precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două 
module. 

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(4) Pentru elevii corigenţi menționați la punctual b) se organizează şi o sesiune specială de examene de 
corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii 
speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

Art.60.  (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două module care se finalizează la 
sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două 
module, la examenele de corigenţă în sesiunea special. 

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială sau 
care nu promovează examenul la toate modulele la care se află în situaţie de corigenţă; 

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin  un modul; 

e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent 
prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de 
învăţământ“, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei 
ani“. 

Art.61.  (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 
aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de 
lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ. 

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la 
sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia 
de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul postliceal 
care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate 
realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 
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Art.62.  (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la un singur modul au 
dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură 
dată pe an şcolar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de 
la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 
data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre 
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

Art.63.  (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia 
studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai 
din materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul 
şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

(4) Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în 
curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care 
nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de studiu. Notele obţinute 
la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără 
a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat. 

(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care 
se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază 
la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la 
disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al 
specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat 
anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. 

(6) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 
profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se 
aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

 

Art. 64. (1) Elevii înscrişi vor încheia, cu unitatea de învățământ un contract-cadru-individual pentru 

şcolarizarea prin învățământ postliceal cu taxă și sunt obligați să achite la timp şi cu ritmicitatea 

stabilită de conducerea școlii taxele şcolare conform graficului, deoarece neachitarea taxei școlare 

atrage după sine neîncheierea situației școlare.  

 (2) Elevilor consideraţi debitori prin neachitarea obligaţiilor financiare, le sunt percepute 

penalizări de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, în urma neachitării fiecărei tranşe stabilite cu 



23 
 

unitatea de învățământ prin contractul de şcolarizare și a termenelor pentru achitarea taxei de 

şcolarizare din Regulamentul de organizare și funcţionare al scolii. De asemenea, elevilor din anul 

terminal nu le vor fi eliberate documentele de studiu existente în școală, până la achitarea restanțelor.  

 (3) Această taxă nu presupune promovarea elevilor în cazul nefrecventării cursurilor.  

 (4) În cazul rămânerii cu situaţia şcolară neîncheiată, taxa şcolară nu se returnează.  

 Taxa de şcolarizare precum și termenele de plată a cesteia se stabilesc și se aprobă anual în 

cadrul ședinței Consiliului de administrație.  

Plata se efectuează la  BANCA TRANSILVANIA -  în contul :   
RO93BTRL03701205T01051XX,iar chitanţa în original se depune la secretariatul şcolii. 

   

   

   

    

Art. 65. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară, pot dobândi calitatea 

de elev în România, numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a studiilor 

urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţe, stabilite în cadrul 

procedurii de echivalare. 

Art. 66. Elevilor înscrişi într-o unitate de învăţământ de stat sau particulară din România, care 

urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul.  

  

 

Art. 67. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ și de serviciu, atât în 

școală cât și în afara ei.  

Art. 68. Este interzisă ieșirea elevilor din clasă în timpul orelor. Este interzisă staționarea elevilor pe 

holuri în timpul activității didactice, deranjând activitatea altor clase.  

Art. 69. Elevii sunt datori să nu distrugă documentele școlare (catalog, legitimație).  

Art.70. Elevii au obligația să poarte asupra lor legitimația emisă de școală și vizată anual de 

conducerea școlii și să le-o prezinte profesorilor și celorlalți angajați ai unității școlare atunci când li se 

solicită acest lucru.  

Art. 71. Sunt interzise elevilor: - Activitatea de organizare și propagandă politică precum și 

prozelitism religios sau ocult și cele ce încalcă normele generale de moralitate;  

 - Aducerea și difuzarea în școală a materialelor străine procesului de învățământ, care prin 

conținutul lor atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 

violența sau intoleranța;  

 - Ascultarea în timpul orelor a programelor radio, a casetelor, CD-urilor, etc;  
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 - Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, examenelor și concursurilor  

 - Înregistrarea orelor de curs cu mijloace audio-video fără acordul profesorului 

 -telefonul mobil poate fi utilizat numai cu acordul cadrului didactic în situaţia folosirii lui în 

procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;  

 - Săvârșirea de acte huliganice, bătăile precum și glumele care pot duce la accidentarea 

colegilor, jignirea sau manifestarea agresivă în limbaj și în comportament;  

 - Posedarea sau difuzarea de material cu caracter obscen sau pornografic;  

 - Lansarea de anunțuri false cu privire la amplasarea de material exploziv în perimetrul unității 

școlare;  

 - Blocarea intenționată a cailor de acces;  

 - Furtul;  

 - Implicarea în acțiuni care afectează imaginea școlii.  

Art. 72.  Elevii trebuie să păstreze în bună stare patrimonial școlii. Este interzis:  

 - Degradarea mobilierului;  

 - Degradarea instalațiilor electrice în săli sau pe corioare (comutatoare, prize, etc.);  

 - Lovirea și distrugerea tablelor de scris, aparatelor și instalațiilor din laboratoare.  

 - Degradarea tehnicii de calcul din laboratoare și cabinet, precum și instalarea de programe sau 

soft-uri fără acordul cadrelor didactice;  

 - Folosirea tehnicii de calcul în alte scopuri decât cele instructiv-educative;  

 - Desfășurarea de acte de terorism;  

 - Deținerea și folosirea de material exploziv - petarde, pocnitori, artificii,etc. 

 - Săvârșirea acestor fapte constituie contravenție și se va pedepsi în conformitate cu 

prevederile Ordonanței 141/2001 actualizată în 2017 și Legii 398/2006  

 Sancțiunea este obligatorie și însoțită de plată integrală a bunurilor deteriorate.  

Art. 73. Elevii care săvârșesc fapte care încalcă dispozițiile legale în vigoare, vor fi sancționați în 

funcție de gravitatea faptelor. De precizat că, fiind o Şcoală Postliceală Sanitară, cu statut privat şi 

elevi adulţi, se va scădea cu 1(un) punct nota la purtare, semestrial, la 10 (zece)  absenţe nemotivate, 

iar exmatricularea elevilor se va face după parcurgerea integrală a paşilor corespunzători, la un număr 

de cel puţin 40 (patruzeci) de absenţe nejustificate.  

Art. 74. Sancțiunile sunt propuse de diriginte sau Consiliul clasei,  Consiliului profesoral, care votează 

sancționarea elevilor. Pentru aplicarea unei sancțiuni este nevoie de jumătate plus unu din numărul 

celor prezenți.  

Art. 75. Consumul și traficul de droguri în școală se pedepsește cu exmatricularea din unitatea școlară, 

fără drept de reînscriere în acceași unitate școlară.  
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Art. 76. Încălcarea oricăror îndatoriri, care are efecte de o gravitate mare, se sancționează cu 

exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea de învățământ, la propunerea Consiliului clasei și 

cu aprobarea Consiliului profesoral.  

 Abaterea disciplinară se constată pe bază de:  

- REFERAT, întocmit de diriginte sau orice angajat al unităţii şi  conţine: descrierea faptei, împrejurările 

în care a fost săvârşită fapta 

- SESIZARE/PLÂNGERE formulată de persoane juridice sau fizice, în care sunt descrise faptele şi se 

solicită conducerii luarea măsurilor disciplinare 

 Documentul (referat/sesizare/plângere) se înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri al unităţii de 

învăţământ. 

 Sancţionarea elevilor pentru fiecare din abaterile menţionate în prezentul Regulament se va face în 

urma analizării şi discutării situaţiei, pe baza consemnării în scris a faptelor constatate în Raportul / 

Referatul întocmit de diriginte / cadru didactic / profesor de serviciu/ alte categorii de personal, depus la 

Secretariatul şcolii. 
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TITLUL VIII 

 

EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT, EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII 

EDUCAŢIEI, PARTENERI EDUCAŢIONALI 

 

 

Art. 77. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale: 
b) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
c) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

Art.78. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de 
evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare 
explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele 
asumate în funcţionarea acestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 
inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 
inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 
învăţământ. 

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 
excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot 
desfăşura activităţile profesionale curente. 

Art.79.  (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 
centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
preuniversitar. 

Art.80  (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 
comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 
propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art.81. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional 
şi tehnic. 
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Art.82.  (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 
activităţii din unitatea de învăţământ. 

Art.83.  (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 
învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice 
a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 
prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 
prevederilor legale. 

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod 
distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de 
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate. 

Art.84. (1) Unitatea de învăţământ încheie cu elevii, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic 
matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este 
particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după 
consultarea consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ. 

Art.85. (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act 
adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art.86. (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 
semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau 
reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile 
părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant 
legal, altul pentru unitatea de învăţământ, şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional. 
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Art.87. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de 
învăţământ. 
Art.88. Unitatea de învăţământ poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi 
cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de 
organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 
Art.89. Unitatea de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, 
parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, poate organiza la nivel local centre 
comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor 
specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 
Art.90. Unitatea de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului 
regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de 
părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, 
pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea învăţării. 
Art.91.  (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 
activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 
învăţământ. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea 
securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ. 

Art.92. (1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii 
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea 
securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, 
asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle 
elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea 
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu 
operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică ce şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic dual încheie 
contracte de parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/un consorţiu de 
operatori economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. 
Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al 
elevului minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică 
individual cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ. Contractele prevăzute se reglementează 
prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

Art.93. (1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii 
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, 
alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin planul de acţiune al unităţii 
de învăţământ. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
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(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin 
comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitatea de învăţământ poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu 
unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a  
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TITLUL IX 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 94. Conform art. 185 din ROFUIP nr. 5447/31.08.2020, se interzice constituirea de fonduri de 

protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naționale.  

Art. 95. În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.  

Art. 96. În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice 

formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate.  

Art. 97. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de administrație.  

Art.98. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau 

nedidactic al unității de învățământ și pentru elevi.  

Art. 99. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/ sau completa ulterior ori de câte ori 

este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea 

organizaţiei sindicale din cadrul școlii. Modificările şi/ sau completările ulterioare vor fi aduse la 

cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.  

Art. 100. Regulamentul de organizare și funcționare al școlii va fi comunicat de către diriginți tuturor 

elevilor şi va fi afișat la avizier și în cancelaria școlii.  

 

 

DIRECTOR, 

Dr. ANDREI LILIANA 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de administrație din data de 30.09.2020, are 30 de 

pagini, este structurat pe 9 titluri şi conține 5 anexe.  
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ANEXA 1  

Contract-cadru pentru şcolarizarea prin învățământ postliceal  

NUMAR / DATA : 

 

 

 

 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR,  

 

 Subsemnatul(a) ___________________________________domiciliata  

in ____________________________________________________________ 

telefon fix/mobil  ______________________________________va rog sa-mi 

aprobati înscrierea la Scoala Postliceală Sanitara”Sfantul Luca”in  anul___,anul 

scolar _______________, la calificarea _________________________________. 

 

           Data                                                                         Semnatura 

_________________                                                                     _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ANEXA 2 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII                                              Anul scolar:  
SCOALA POSTLICEALA SANITARA « SFANTUL LUCA » 
Str. Sălciilor  nr.8 TULCEA,     tel. 0240/519175  
e-mail : sanitar_tl@yahoo.com;  http// : www.scoalasanitarasfluca.ro 
 

 
CONTRACT  DE SCOLARIZARE NR._______ /___________ 

 
 1.Partile contractante: 

 - Scoala Postliceala Sanitară “Sfantul Luca” Tulcea, str.Sălciilor  nr. 8 reprezentata prin dr.  

ANDREI LILIANA, în calitate de directorsi :  

d-l(d-na) _______________________________________________________nascut(a) la data de 
_________________în loc.__________________domiciliat(a) in 
localitatea______________________,jud.___________________________, 
cod. postal_______str._____________________,nr._____,bl._____,sc.___,ap.___,telef. 

_____________ 

,legitimat(a) cu B.I./C.I. seria______nr.___________eliberat de Politia_________________, la 

data de______________, C.N.P._____________________________. 

 2.Obiectul contractului : îl reprezintascolarizarea cursantului pe durata stabilita de 

M.E.C.,  în forma de învatamant postliceal,  nivelul 5,  cu durata de 3 ani,  în calificarea : asistent 

medical ____________________________  în anul scolar ________________  în cadrul Scolii 

Postliceale Sanitare ” Sfantul Luca” Tulcea. 

3.Obligatiile partilor : 

       a. Scoala Postliceala Sanitară « Sfantul Luca” Tulcea se angajeaza:  

  - sa asigure spatiile  si mijloacele de învatamant necesare desfasurarii unui proces 

instructiv-educativ de calitate care sa asigure o buna pregatire a cursantului. 

- sa asigure  încadrarea scolii cu cadre didactice si de specialitate cu o bogata experienta 

metodica si stiintifica precum si medici, farmacisti si asistenti de specialitate. 

 - sa asigure continuitatea procesului de învatamant pe toata durata anului scolar cat si 

eliberarea documentelor scolare potrivit metodologiei M.E.C. 

 - sa asigura sustinerea examenului de absolvire, potrivit reglementarilor M.E.C. 

b.Obligatiile cursantului: 

 -sa respecte prevederile Legii Invatamantului nr.1/2011. 
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 -sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al Şcolii, al unitatii de 

invatamant unde isi desfasoara cursurile, al spitalului si farmaciei unde îsi desfasoara practica 

instructiv- educativa. 

- sa achite taxa scolara  in 4 (patru) rate rprezentand echivalentul a _________ LEI dupa 

cum urmeaza: 

_______ LEI -Etapa  I: până la data de ________________ 

_______ LEI -Etapa  a II-a:   până la data de ________________ 

_______LEI -Etapa  a III-a:  până la data de ________________ 

 _______ LEI -Etapa a IV-a   până la data de ________________   

   -sa achite taxele pentru practica (__________ LEI) efectuata in unitati sanitare, examene 

de corigenta, examene de an, valoarea acestora urmand a fi stabilita de catre conducerea scolii. 

   -sa achite taxele stabilite pentru eliberarea la cerere a unor documente scolare, 

                - sa aiba atitudine civilizata fata de cadrele didactice in scoala si fata de personalul 

unitatilor de practica. 

  -sa suporte pagubele materiale produse din culpa in scoala si la locul de practica 

instructiv-educativa. 

4. Alte clauze: 

In cazul retragerii sau exmatricularii, cursantul nu este indreptatit la restituirea taxelor 

achitate, orice suma depusa in avans devine donatie pentru scoala postliceala. 

 Prezentul contract de scolarizare poate fi modificat prin Act aditional, prin acordul partilor. 

Actul aditional face parte integranta din prezentul contract. 

 Incheiat la Tulcea astazi___________________ în 2 exemplare originale. 

 DIRECTOR,                                                                                              CURSANT,    
 dr. ANDREI  LILIANA 
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ANEXA 3 

 

    MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII                                 Anul scolar:  
    SCOALA POSTLICEALA SANITARA “SFANTUL LUCA “ 
    Str. Sălciilor  nr. 8 TULCEA   
    Tel./fax.0240/519175, e-mail : sanitar_tl@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

Contract –Angajament de plata 

incheiat astazi_________________ 

 

Vazand Contractul de Scolarizare nr.________/________(Actul aditional la Contractul de 

scolarizare nr.________/_________) ma angajez sa suport o penalizare de 0,01% pentru fiecare 

zide intarziere, calculata la suma datorata, cu titlul de taxa scolarizare, in cazul in care depasesc 

din motive personale termenele de plata stipulate in contract. 

Prezentul contract angajament reprezinta titlu executoriu si se executa fara a exista o hotarare 

judecatoreasca si fara somatie. 

 

 

  DIRECTOR,                                                                     CURSANT, 

  dr. ANDREI  LILIANA 
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ANEXA 4 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII                                        Anul scolar:  
SCOALA POSTLICEALA SANITARA « SFANTUL LUCA » 
Str. Sălciilor  nr.8 TULCEA   
Tel./fax.0240/519175, e-mail : sanitar_tl@yahoo.com 
 

 

ACT ADITIONAL LA 

CONTRACTUL  DE SCOLARIZARE NR.____ /______ 

 

 

 Partile semnatare are Contractului de Scolarizare nr._______/___________, convin 

urmatoarele : 

 Articol Unic :  

Continuarea de catre cursantul 

_____________________________________________________ 

a anului scolar ____________in cadrul Scolii Postliceale « Sfantul Luca » Tulcea. 

Se mentin in continuare restul dispozitiilor Contractului de Scolarizare 

nr._____/_________ 

 Incheiat la Tulcea astazi-------------------in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte semnatara. 

 

 

 

 

  DIRECTOR,                                                                                    CURSANT, 

 dr.Andrei Liliana  
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ANEXA 5 
PROCES VERBAL  
PRIVIND PRELUCRAREA REGULAMENTULUI INTERN AL ȘCOLII POSTLICEALE 
SANITARE  
Data:  
Clasa:  
Prof. diriginte:  
 
 
 

NR. 
CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI SEMNATURA 
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