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I. DISPOZIŢII GENERALE  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ conţine reglementări 

cu caracter general,este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, art.2 din 

R.O.F.U.I.P. aprobat cu Ordinul ME nr. 4183/04.07.2022 .  

Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 

elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de 

lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai 

organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al 

părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit 

anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este 

nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către 

organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi 

aprobare prevăzute în prezentul regulament.  

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare conține prevederi privind organizarea 

și funcționarea Colegiului Național “Iosif Vulcan” și se adresează personalului didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, după aprobare și avizare, în baza 

art.2 alin.(8) din Ordinul ME nr. 4183/04.07.2022, devine obligatoriu, iar nerespectarea 

acestuia constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.  

  

  

  

  

  



 

 

  

II. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT   

II.1 Rețeaua școlară  

Colegiul Național “Iosif Vulcan”, cu personalitate juridică, are următoarele elemente:  

act de înființare, dispune de patrimoniu, are cod de identitate fiscală, cont în Trezorerie, 

ștampila cu stema țării și cu denumirea corectă a Ministerului Educației.  

Unitatea școlară are conducere, personal și buget propriu, întocmește situații 

financiare.Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o unitate de 

învățământ cu clasele de învățământ primar sau gimnazial aflată la domiciul sau unde este 

arondat.Înscrierea se face pe baza unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui și se 

aprobă de către consiliul de administrație la care se solicit înscrierea în limita planului de 

școlarizare aprobat.  

La începutul fiecărui ciclu de învăţământ, părintele/tutore/reprezentant legal încheie 

contractul educaţional cu unitatea de învăţământ, pe durata finalizării ciclului respectiv (Anexa  

1);  

  

II.2 Organizarea programului școlar  

Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august anul caracteristic următor.  

Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și 

a sesiunilor de examene naționale, se stabilesc prin ordin al ministrului educației.  

Întreaga activitatea de învațarese desfăşoară într-un singur schimb între orele 8,00-

15,00 cu ora de 50 minute şi pauze de 10 minute; între 10,50-11,10 este pauza mare, pentru 

învățământul gimnazial și liceal.  

În învațamântul prinar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după 

fiecare oră de predare – învățare – evaluare.  

Practica pedagogică (clasele de profil pedagogic, specializarea învățător- educatoare, 

OMEC nr. 4812/13.08.2020, privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și 



 

 

funcționare a învățământului pedagogic din România): - se organizează la nivel preșcolar/ 

primar, conform unei planificări stabilite la început de an școlar.  

Compartimentul secretariat, contabilitate, administrativ și biblioteca îşi desfăşoară 

programul între orele 8,00 – 16,30 de luni până joi, respectiv între orele 8-14 vineri.  

Personalul de îngrijire şi cel de pază îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.  

  

MĂSURI DE SECURITATE ŞI PROTECŢIE  

 Pentru asigurarea siguranţei şi securităţii în spaţiul şcolar:   

a) Incinta şcolii este delimitată printr-un gard împrejmuitor;   

b) Curtea şcolii şi holurile interioare sunt monitorizate permanent prin intermediul unui sistem 

video, cu posibilitatea de a stoca informaţia pe un monitor.   

c) Pe fiecare etaj este afişat numărul unic pentru situaţii de urgenţă 112;  

d) Accesul reprezentanţilor legali şi a persoanelor străine în incinta liceului se realizează 

folosind intrarea principală pe baza actului de identitate. Orice vizitator este trecut în 

registrul de la punctul de control, unde se vor menţiona data, numele şi prenumele, datele 

din actul de identitate, scopul vizitei, data şi ora intrării/ părăsirii clădirii, după care este 

îndrumat spre locul unde şi-a anunţat visita.  

e) Respectarea ordinii, disciplinei şi securităţii elevilor pe timpul pauzelor este asigurată de 

către profesorii de serviciu planificaţi conform graficului pe şcoală, personalul de pază al 

unității.   

f) Se interzice introducerea şi folosirea de arme albe, materiale explozive, obiecte şi substanţe 

care pun în pericol siguranţa şi securitatea elevilor, cadrelor didactice sau personalului 

liceului.  

g) Părăsirea sălii de clasă de către cadrele didactice, elevi, în timpul orei de curs, este permisă 

numai în cazuri excepţionale (situaţie de urgenţă, probleme de sănătate, solicitări din partea 

conducerii).  

  

    



 

 

II.3 Formațiuni de studiu  

Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea cuprinde următoarele forme de învăţământ:, 

primar cu program Școală după școlală, gimnazial, curs de zi liceal (IX, - XII),   

Activitatea Colegiului se derulează în trei corpuri de clădire:  

- în clădirea principală, str. Jean Calvin, nr. 3, activează 4 clase de nivel primar,  

15 clase gimnaziale, 19 clase liceale,   

-în   clădirea de pe str. Decebal, nr.76 activează 15 clase de nivel primar,  

  

  

     



 

 

III. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

   Managementul unităţii de învăţământ este asigurat în conformitate cu prevederile legale.  

   Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, director, şi 2 directori 

adjuncți.   

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, 

după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, care au membri în unitate, Consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia 

părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale.  

  Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unitatea de învăţământ se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.   

  

Consiliul de administraţie  

Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ şi 

funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin Ordinul ME nr. 5154/30.08.2021.   

  

Directorul  

Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu prevederile art.20-23 ale ROFUIP nr. 4183 din 04.07.2022.   

  

Director adjunct  

În activitatea sa, directorul este ajutat de doi directori adjuncți.  



 

 

Directorul adjunct îți desfășoară activitatea în baza unui contract de management 

educațional și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului. Directorul adjunct exercită, 

prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.  

Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul unității de învățământ.  

Directorii adjuncți îşi desfăşoară activitatea în baza art. 24-27 ale ROFUIP nr. 4183 din  

04.07.2022.  

  

Documente manageriale  

Pentru organizarea managementului unității de învățământ, conducerea eliberează 

următoarele documente manageriale:  

- de diagnoză  

- de prognoză  

- de evidență  

a. Documente de diagnoză  

Documentele de diagnoză ale unității școlare sunt: rapoarte de activitate semestrială, 

rapoartele comisiilor și compartimentelor și raportul anual de evaluare internă a calității.  

b. Documente de prognoză  

Documentele de prognoză ale unității sunt realizate pe baza documentelor de diagnoză.  

Acestea sunt: plan de dezvoltare instituțională, planul operațional, plan managerial pe an școlar 

și programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

c. Documente de evidență  

Documentele manageriale de evidență sunt următoarele: statul de funcții, organizarea 

unității de învățământ, schema orară a unității, planul de școlarizare și dosarul cu instrumente 

intere de lucru ale directorului.  

    



 

 

IV. PERSONALUL COLEGIULUI NAȚIONAL ”IOSIF VULCAN” ORADEA  

  

În unitatea de învăţământ, personalul este format din personal didactic: didactic de 

conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic.  

Are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective 

de muncă aplicabile;   

Este organizat în comisii metodice şi comisii de lucru, în conformitate cu normele legale 

în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.  

În cadrul Colegiului funcţionează următoarele comisii cu caracter permanent:    

- Comisia pentru curriculum;    

- Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;    

- Comisia pentru control managerial intern;    

- Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă;    

- Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţiei şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;   

-Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.  

  

În cadrul unităţii activează şi alte comisii cu caracter temporar și ocazional, în baza 

deciziei de constituire emise de directorul unității.  

  

Personalul didactic  

Personalul didactic de predare are obligații:   

a) Să aibă o tinută morală demnă, în concordantă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil;   



 

 

b) Să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii, părinții/ reprezentanții legali 

ai acestora, agenții economici;   

c) Să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform 

normelor în vigoare;   

d) Să nu fumeze în incinta liceului, să nu vină sub influenţa băuturilor alcoolice;  

e) Să comunice în scris (referat), în cazul sesizării unor abateri ale elevilor de la disciplina 

şcolară, referat înregistrat la secretariatul unităţii;   

f) Să aplice corect prevederile R.O.F.U.I.P., precum şi a Regulamentului Intern al  

Colegiului;   

g) Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul Profesoral în unitatea şcolară 

în care declară la începutul anului şcolar că au norma de bază şi la Consiliul clasei. 

Lipsa nemotivată de la şedinţa Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară;  

h) Cadrele didactice au obligaţia când intră la clasă:  Să aiba evidența notelor și a 

absențelor de la fiecare clasă la care predau;    

i) Au obligatia să informeze conducerea unității despre orice abatere de la Regulament, 

despre orice eveniment ce pune în pericol siguranța în unitate;    

j) Să respecte serviciului pe școală;    

k) Au obligaţia să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistența socială/educațională 

în  legatură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului;  

l) Să preia pe bază de proces verbal, la începutul anului şcolar, cabinetul unde își 

desfăşoară activitatea;  

m) Fiecare cadru didactic are obligaţia să semneze zilnic în condica de prezență.  

  

Personalului didactic de predare îi este interzis:    

  

a) Să părăsească sala de clasă/ sala de desfăşurare a activităţii / sala sau terenul de sport , 

în timpul desfăşurării activităţilor didactice;   

b) Să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice, în afara 

situaţiilor de urgenţă ;   

c) Să elimine elevii din clasă / sala de desfăşurare a activităţii;  



 

 

d) Să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme 

personale;    

e) Să motiveze absentele elevilor cărora nu le este diriginte;  

f) Să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, 

privată a acestuia, să aplice pedepse corporale, să agreseze verbal, fizic sau emoţional 

elevii sau colegii;  

g) Să condiționeze evaluarea copiilor/ elevilor sau calitatea prestației didactice la 

grupă/clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii/ elevi sau de reprezentanții 

legali ai acestora.   

  

PROFESORII METODIŞTI:  

a) Acordă elevilor practicanţi consultaţii în vederea elaborării proiectelor de lecţie şi 

activitate, în vederea susţinerii lecţiilor şi activităţilor de probă;  

b) Îndrumă şi supraveghează modalitatea de consemnare a observaţiilor elevilor 

practicanţi care asistă la lecţie/ activitate;   

c) Analizează şi evaluează activitatea/ lecţia susţinută de elevul practicant;   

d) În raport cu nivelul de pregătire metodică a elevilor formulează sarcini concrete pentru 

grupa de practică şi verifică gradul de îndeplinire a acestora ;  

e) Colaborează cu profesorul de pedagogie pentru eficientizarea practicii pedagogice;  

f) Semnează proiectul de lecție al elevului practicant după analiza acestuia de către 

educator / învățător.  

g) Educatoarele şi învăţătoarele metodiste au următoarele sarcini:   

h) Susțin lecţii/ activităţi demonstrative;  

i) Acordă consultaţii metodice elevilor în vederea pregătirii lecţiilor/ activităţilor de 

probă;   

j) Asistă la lecţiile elevilor practicanţi şi participă la analiza şi notarea acestora;  

k) Colaborează cu profesorii metodişti şi profesorul de pedagogie în vederea asigurării 

unui cadru unitar al exigentelor, al operaţionalizării conceptelor psihopedagogice 

asimilate de elevii practicanţi ;   



 

 

l) Sprijină şi îndrumă elevii practicanţi în confecţionarea şi utilizarea materialelor 

didactice;   

m) Iniţiază elevii din ultimul an în elaborarea, completarea şi utilizarea documentelor 

şcolare.  

  

  

Profesorul de pedagogie / coordonatorul practicii pedagogice:  

a) realizează proiectarea practicii pedagogice având în vedere norma de încadrare a 

metodistilor, formarea şi exersarea diferitelor comportamente didactice ale elevilor.  

b) îndrumă elevii în elaborarea proiectelor de lecţie/ activitate şi în susţinerea acestora din 

punctul de vedere al conceptelor psihopedagogice;  

c) realizează analiza şi evaluarea activităţilor/ lecţiilor susţinute de elevi;  

d) susţine şi urmăreşte procesul de elaborare a comportamentelor şi competenţelor 

didactice la elevii practicanţi prin nivelul şi calitatea îndeplinirii diferitelor sarcini 

legate  

de practica pedagogică, prin analiza la nivelul grupei/ clasei a diferitelor forme de 

practică, a implicării elevilor în practica pedagogică;   

e) este direct responsabil de derularea practicii pedagogice.  

Profesorul îndrumător de proiect/ argumentare a lecției demonstrative, pentru 

susținerea atestatului de competențe profesionale (instructor sportiv/ învățător- 

educatoare):  

a) elaborează temele pentru atestat (conform calendarului);   

b) acordă consultaţii metodice elevilor în vederea pregătirii atestatului;  

c) recomandă bibliografia minimală şi structura proiectului/lucrării de specialitate;   

d) definitivează, împreună cu elevii, planul şi etapele de elaborare a proiectului/lucrării de 

specialitate înainte de începerea semestrului al II-lea al ultimului an de studiu;  

e) verifică proiectul/lucrarea de specialitate şi întocmeşte un referat de evaluare, 

propunând comisiei de examinare un calificativ: admis sau respins;   



 

 

Pentru nerespectarea R.O.F.U.I.P., cadrele didactice vor fi sancţionate conform Legii 

educaţiei naţionale- Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

  

  

RELAŢIA PROFESOR-ELEV  

Personalul din învăţământ preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un 

comportament responsabil.   

Pot fi considerate neconforme cu legile și regulamentele şcolare următoarele acţiuni:   

a) Discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;  

b) Dicutiile cu tematică politică şi religioasă în scop de propagandă;   

c) Afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice;  

d) Comportamente care conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică;   

e) Discriminarea sexuală, etnică şi/sau religioasă;   

f) Discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban- rural; intern – extern);   

g) Implicarea elevilor, cu acceptul sau fără acceptul lor, în acţiuni ale căror efecte sau 

proceduri contravin legilor şi regulamentelor şcolare;   

h) Însuşirea oricăror forme de venituri, ca parte a resurselor în care sunt implicate elevii;   

i) Notarea elevilor sau a claselor de elevi în vederea obţinerii de către profesor a unui fals 

prestigiu sau a unor avantaje materiale şi financiare, de ambele părţi sau de o singură 

parte;  

j) Modificarea unei evaluări obiective prin influenţarea sau constrângerea unui profesor;  

k) Evaluarea denaturată a elevilor din motive concurenţiale (între profesori, elevi sau clase 

de elevi), precum şi neînţelegerile dintre profesor şi dirigintele clasei;  

l) Facilitarea obţinerii de către elev a unor avantaje sau drepturi, (funcţii şi atribuţii, 

transferuri, participări la activităţi extrașcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, 

evaluări neobiective, modificarea evaluării şcolare sau a unei sancţiuni acordate, 

motivarea neregulamentară a absentelor etc), care contravin legilor şi regulamentelor, 



 

 

prin pretinderea de la aceştia a unor venituri sau bunuri (sau oferite din iniţiativă 

elevului), prin impunerea oricărei forme de condiţionare;  

m) Utilizarea muncii fizice sau intelectuale a eleviilor în scop personal sau în folosul şcolii, 

prin constrângeri de orice fel, împotriva voinţei acestora, sau în baza unor promisiuni 

de tratament preferenţial;   

n) Îndeplinirea din partea elevului a unor obligatii şcolare regulamentare sau cerinţe 

neregulamentare, prin constrângeri determinate de ameninţări sau concretizări ale 

acestora (evaluare negativă sau angajarea oricărei forme de sancţiune);   

o) Constrângerea elevului în vederea obţinerii pentru şcoală a unor sume de bani sau 

bunuri de orice fel, ce au în mod legal statut de donaţie;  

p) Expunerea elevilor la informaţii sau interpretări tendenţioase legate de aspecte din viaţa 

privată sau profesională a unui profesor, sau alt angajat al unităţii, cu privire la 

personalitatea acestuia, în orice spaţiu din perimetrul şcolii sau în afara şcolii;  

q) Atragerea de fonduri din partea elevilor şi părinţilor prin promisiuni false;  

r) Implicarea elevilor în colectarea de fonduri;  

s) Denaturarea evaluării elevului sau condiţionarea acesteia de oferirea din partea elevilor 

(sau a reprezentanţilor acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii  

(destinate profesorului sau unităţii de învăţământ) sau de participarea la meditaţii 

private;  

t) Nemotivarea absentelor în condiţiile încadrării regulamentare a acestora;   

u) Neinformarea elevilor în timp util asupra unor termene, condiţii de înscriere sau 

depunere de dosare;  

v) Neprelucrarea regulamentelor care-i privesc în mod direct sau indirect pe elevi;  

w) Nerespectarea drepturilor rezultate din Statutut Elevilor;  

x) Expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu 

privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală etc a elevului şi familiei sale, 

ce pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ 

evoluţia şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare;  

y) Aplicarea de pedepse corporale sau orice agresiuni fizice ori emoţionale, din partea 

cadrelor didactice;  



 

 

  

    

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

Este organizat în compartimente de specialitate, în conformitate cu normele legale în 

vigoare şi este în subordinea directorului/ directorului adjunct, în conformitate cu organigrama 

liceului.  

La nivelul unităţii de învăţământ, funcţionează următoarele compartimente de 

specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, bibliotecă.  

  

  

Compartimentul secretariat  

Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretr șef, secretar și informatician.  

Compartimentul secretariat este subordonat directorului. Secretariatul funcționează în 

program de lucru cu elevii, părinții/tutore sau persoane interesate din afara unității, aprobat de 

director, în baza hotărârii Consiliului de Administrație.  

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT este subordonat directorului unităţii de 

învăţământ şi respectă prevederile art. 73-75 ROFUIP nr. 4183/04.07.2022 cu modificările 

ulterioare:  

  

Serviciul financiar  

COMPARTIMENTUL FINANCIAR este organizat şi are responsabilităţi conform  

prevederilor art. 76-80 din ROFUIP nr. 4183/04.07.2022  cu modificările ulterioare;   

  

Compartimentul administrativ  

Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimonio și 

cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.  



 

 

Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității.  

Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu;  

Organizarea şi responsabilităţile compartimentului ADMINISTRATIV respectă prevederile 

art. 81-86 din ROFUIP nr. 4183/04.07.2022  cu modificările ulterioare;   

  

Biblioteca școlară și Centrul de Documentare și Informare  

În unitatea noastră funcționează Biblioteca școlară și Centrul de documentare și 

informare. Acestea funcționează în baza Legii bibliotecilor și a Regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului educației.  

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ este organizată şi funcţionează conform art 87 ROFUIP nr. 

4183/04.07.2022.  

  

EVALUAREA PERSONALULUI DIN CADRUL UNITĂȚII  

  

Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face conform legislaţiei în vigoare  

- Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar aprobată 

prin Ordinul OME 4247/2020.  

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform 

prevederilor legale, în baza fişei postului.   

   

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN CADRUL UNITĂȚII  

Răspunderea disciplinară a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de 

învăţământ se face în conformitate cu art. 280 din Legea învăţământului-Legea nr. 1 din 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile contractelor colective 

de muncă aplicabile   



 

 

Răspunderea disciplinară a personalului nedidactic se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.  

  

V. ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 La nivelul Colegiului Național „Iosif Vulcan” Oradea, sunt constituite următoarele 

organisme funcţionale:  - Consiliul profesoral   

- Consiliul clasei   

  

Consiliul profesoral se constituie conform art.54, având atribuţii stabilite conform 

art.55-56 - ROFUIP 4183 din 04.07.2022.  

  Consiliul clasei SE CONSTITUE ȘI FUNCȚIONEAZĂ CONFORM ART. 57-59 din- 

ROFUIP 4183 din 04.07.2022.  

  

  

VI. RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC   

  

VI.1. PROFESORUL DIRIGINTE  

Un cadru didactic nu poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte decât la o singură 

clasă; Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unității, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație, pe principiul continuității, activitățile specifice funcţiei de 

diriginte sunt prevăzute în anexă la fişa postului cadrului didactic investit cu această funcţie.  

Atribuții:   



 

 

a) Întocmeşte semestrial şi anual planificarea orelor de dirigenţie, calendarul activităților 

educative extraşcolare ale clasei, conform cu nevoile educaţionale ale colectivului de elevi, 

pe care le prezintă într-o oră de clasă colectivului de elevi şi apoi conducerii liceului;   

b) Se preocupă de respectarea R.O.F.U.I.P., precum şi a Regulamentului liceului, informează 

elevii şi părinţii acestora cu privire la toate prevederile legale ce vizează activitatea şcolară, 

reglementările fiind prezentate pe bază de proces verbal;   

c) Completează documentele şcolare specifice colectivului de elevi coordonat: catalogul 

clasei, portofoliul educaţional al elevului, carnetele de elev, fişa psihopedagogică şi alte 

documente ce se ivesc pe parcursul anului şcolar;   

d) Stabileşte reguli precise de comportare în clasă, cât şi atribuţiile elevilor în cadrul 

colectivului. Dirigintele numeşte şeful clasei cu acceptul elevilor;   

e) În cazul unor abateri disciplinare sesizate în rândul elevilor, convoacă Consiliul clasei 

(după caz), unde prezintă situaţia şi stabilesc măsurile ce se impun conform prevederilor;  

f) Realizează activități de suport educațional pentru părinţi şi stabileşte o oră pe săptămână, 

în vederea informării acestora despre situaţia şcolară a elevilor şi a comportamentului 

elevilor; poate convoca ori de câte ori este nevoie, părinţii în vederea rezolvării unor 

probleme ivite la clasă;   

g) Se preocupă de bună gospodărire a cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea;  

h) Răspunde de întreaga activitate educativă şi de consiliere, precum şi de activitatea 

extracurriculară a clasei;   

i) Urmăreşte frecvenţa elevilor la clasă, cât şi la activităţile extraşcolare organizate de liceu 

săptămânal, cercetează cauzele absenţelor elevilor şi informează în scris părinţii acestora  

(tutorele legal) în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absente nemotivate;  

j) Motivează absențele elevilor pe baza documentelor prezentate în termen de 7 zile de la 

reluarea activităţii;   

k) Încheie media la purtare elevilor din clasa la care este diriginte, ținând cont ca la fiecare 20 

de absențe nemotivate să scadă câte un punct din medie;  

l) Informează părintele/tutorele legal, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenta, 

sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;   



 

 

m) Monitorizează fișele Elev problema și fișele de folosire a telefoanelor în timpul orelor și 

convoacă ori de câte ori este nevoie consiliul clasei pentru stabilirea sacțiunilor.  

n) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extraşcolare, stabilite după consultarea 

elevilor şi a părinţilor; în cazul în care aceste activități se desfășoară în afara orelor de curs, 

dirigintele stabileşte intervalul orar, spaţiul, anunță elevii, părinții şi celelalte cadre 

didactice şi obţine aprobarea conducerii unităţii, consemnând aceste activităţi în condica de 

prezenţă a cadrelor didactice.  

  

  

V1.2. COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE   

Este cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de 

Administraţie.   

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi 

desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul 

comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinţi, cu 

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali.  

   Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea pe baza prevederilor art. 60-63 - ROFUIP 4183/04.07.2022 cu modificările 

ulterioare.  

  

V1. 3. PROFESORUL DE SERVICIU  

a) Cadrele didactice au obligația să verifice, personal, planificarea lor ca profesor de serviciu.   

b) Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu, conform 

graficului stabilit la începutul semestrului, în funcţie de ziua în care este programat.   

c) Programul zilnic al profesorului de serviciu se desfăşoară în intervalul 7.45-15.00 conform 

graficului.   



 

 

d) Neprezentarea la serviciu şi nerespectarea obligaţiilor ce reies din prezentul regulament 

constituie abatere disciplinară;   

  

  

  

    

VII. DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI (ELEVI)  

  

Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 6-12 din Statutul Elevilor aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ş. nr. 4742/10.08.2016.    

Unităţile de învăţământ decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 

domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în conformitate cu prevederile 

legale.  

Recompense:  

a) Elevii pot fi recompensaţi conform art. 13 din Statutul Elevilor aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. 

nr. 4742/10.08.2016.   

b) În cadrul unităţii noastre, elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi pot fi 

recompensați, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, 

precum şi pentru o atitudine civică exemplară:  

c) Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a 

tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă media 10 la purtare în toţi anii.   

d) Se poate acorda diplomă de onoare pentru elevii care prin rezultatele obţinute, au contribuit 

la creşterea prestigiului şcolii.  

  

VII.1 .OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI  

 Beneficiarii primari ai educaţiei din cadrul unităţii noastre de învăţământ sunt obligaţi:   



 

 

a) Să poarte uniforma școlară compusa din: hanorac cu sigla școlii, jachetă tip Oxford cu sigla 

școlii, tricou cu sigla școlii, cămașă cu sigla școlii, în culorile visiniu, bleomarin și alb.  

b) De a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

c) De a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de 
stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;  

d) De a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea 
de învăţământ;  

e) De a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de îvăţământ;  

f) De a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile 

de circulaţie,  normele de  securitate şi de  sănătate în  muncă,  de  prevenire  şi de stingere  

a incendiilor, normele de protecţie a mediului;  

g) De a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 
documente din portofoliul educaţional etc.;  

h) De a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 
mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii 
de învăţământ,etc.)  

i) De a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa 
şi intoleranţa;  

j) De a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul 

elevului;   

k) De a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări și orice dispozitiv electronic pentru fumat;  

l) De a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri  arme 
sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi 
spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de 
învăţământ;  

m) De a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

n) De a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de  
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea public  
a acestora;  

o) De a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în        

proximitatea acesteia;  

p) De a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

părintelui și al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ 

profesorului diriginte.  

q) De a avea un comportament responsabil în timpul cursurilor;  

r) Anunță profesorul de la clasă imediat ce nu se simte bine, are simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial contagios;  

  

 Este interzis elevilor:  

a) să provoace, să instige sau să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;   



 

 

b) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ;   

c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi sau 

faţă de personalul unităţii de învăţământ;   

d) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare;   

e) să aducă persoane străine în școală, orice încălcare a acestei dispoziţie va aduce sancţiuni 

conform regulamentului în vigoare;   

f) să înregistreze activitatea didactică. Excepţie de la această prevedere: este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 

contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;   

g) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;   

h) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educational etc.  

i) în unitatea de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare  

j) în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea 

telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora 

în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situația folosirii lor în 

procesul educativ. În situații de urgență, utilizarea telefonului mobil  este permisă cu 

acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri 

special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.  

  

  

VII.2  SANCŢIUNI APLICABILE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI  

  

În urma constatărilor, cadrele didactice întocmesc FIȘA ELEV PROBLEMĂ.  



 

 

Sancţionarea elevilor se face în ședința consiliului clasei conform prevederilor 

Statutului Elevilor 4742/2016  și a Legii educației nr 1/2011.  

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:   

a) observație individuală;   

b) mustrare scrisă;   

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale ,,Bani de liceu",  

a bursei de studiu;   

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeasi unitate de învățământ;  

Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.  

Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită 

de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică 

de către profesorul diriginte, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau 

de către directorul unității de învățământ.  

Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat 

sancțiunea.  

Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul 

de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului 

profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau 

profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului.  

Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care 

acest lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire.  

Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  



 

 

Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar.  

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de 

învățământ.  

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către învățător/institutor/ profesorul 

pentru învățământul primar/profesorul diriginte/ director, sub semnătură, părintelui, tutorelui 

sau susținătorului legal al elevului minor și elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.  

Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei.  

Vor fi sesizate instituțiile abilitate în cazul abaterilor care nu sunt de competența 

instituției școlare.  

  

VII.3 TRANSFERUL ELEVILOR  

Transferul elevilor se realizează conform art 137-149 din ROFUIP 4183/04.07.2022.  

  

  

  

VII.4  CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR  

  În cadrul unității se constituie Consiliul şcolar al elevilor, având atribuții conform prevederilor 

Statutul Elevilor, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742 din 2016.   



 

 

Consiliul şcolar al elevilor reprezintă și apără drepturile, interesele elevilor în cadrul 

liceului şi exprimă opinia lor în legătură cu orice problemă care îi afectează în mod direct.  

  Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii 

de învăţământ.  

Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul( preşedinte), elev din clasele a XI- 

XIIa;   

Adunarea generală a Consiliului elevilor , desemnează, la începutul anului şcolar, elevul 

care să facă parte din Consiliul de administraţie.   

Consilierul educativ mediază legătura între Consiliul profesoral şi Consiliul școlar al 

elevilor.  

  

ȘEFUL CLASEI  

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, şi pentru 

realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea liceului, se 

instituie funcţia de şef de clasă.   

Şeful de clasă se numeşte de către dirigintele clasei, cu acceptul elevilor. În caz de 

absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.   

Atribuţiile şefului de clasă sunt:    

a) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de cadre didactice și față de 

colegi, deteriorarea bunurilor din cabinet şi îl informează pe diriginte de eventualele 

abateri din colectivul clasei;    

b) informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele, 

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;    

c) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;    

     



 

 

VII.5. OBLIGAȚII SPECIFICE ELEVILOR COLEGIULUI NAȚIONAL ”IOSIF 

VULCAN” ORADEA  

   

Elevilor de la profilul pedagogic, specializarea Învățător-educatoare și Educator 

puericultor, li se aplică următoarele prevederi specifice: art. 115 alin. 2   

“(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare 

media anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt 

obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee, cu respectarea 

legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză. “ și 

art. 116 alin. 4-5 din ROFUIP nr. 4183/04.07.2022.  

“(4) Elevii de la clasele cu profil pedagogic trebuie să obțină la sfârșitul anului școlar medii 

anuale de cel puțin 6 la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă, 

matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice de profil.   

(5) Elevii care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1)—(4) sunt obligați să se transfere, pentru 

anul școlar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a 

regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.”  

  

ELEVUL ÎN PRACTICĂ PEDAGOGICĂ  

Atribuții:  

a) Se prezintă la clasa/grupă, conform planificării stabilite de profesorul cooordonator de 

practică;   

b) Respectă programul clasei/ grupei;   

c) Dovedește un comportament civilizat în timpul programului la clasă/grupă;   

d) Desfășoară activități specifice nivelului de clasă;   

e) Respectă sarcinile atribuite de către cadrul didactic de la clasa/grupa de aplicație.   

  

    

VIII. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  



 

 

 Unitatea de învăţămînt este evaluată în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:   

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

Evaluarea internă a calităţii educaţiei se realizează conform precizărilor art. 152-155 

din ROFUIP 4183/04.07.2022.  

Evaluarea extrenă se realizează în conformitate cu art. 156 din ROFUIP 

4183/04.07.2022   

  

  

    VIII.1 Evaluarea beneficiarilor primari ai educației  

Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare se realizează în 

conformitate cu precizările articolelor 101-127 din ROFUIP 4183/04.07.2022.  

  

  

    

 IX.  PARTENERII EDUCAŢIONALI  

Drepturile părinților/ tutorelui  

Drepturile şi îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt conform 

art.157- 164 din ROFUIP 4183/04.07.2022.   

Consiliul reprezentativ al părinților/ asociația de părinți funcționeză conform art. 

171174 din ROFUIP 4183/04.07.2022.  

  

      



 

 
 


