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1. CADRUL DE REGLEMENTARE 

 

Art. 1. 

Prezentul Regulament de organizare ṣi funcţionare conţine norme privind desfăşurarea activităţilor 

instructiv–educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar–

contabilă şi de secretariat din cadrul Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti, fiind denumit 

în continuare R.O.F. CNILC. 

Art. 2. 

R.O.F. CNILC, este elaborat în acord cu următoarele norme legislative: 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

(2) Regulamentul-cadru de organizare ṣi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M. nr.4183/04.07.2022; 

(3) Statutul elevului - aprobat prin O.M. 4742/10.08.2016; 

(4) Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările ṣi completările ulterioare;  

(5) OMEC nr. 5545/10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

(6) ORDIN nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  
(7) ORDIN nr. 1.494/ 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

(8) ORDIN nr. 4.343/2020/ 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 7 alin. (1.1), art. 56.1 şi ale pct. 6.1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

privind violenţa psihologică – bullying; 

(9) Legea nr. 190/18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

(10) ORDIN nr. 5154/30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

(11) ORDIN Nr. 4831/30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar; 

(12) REGULAMENT-CADRU din 30 iulie 2020 privind organizarea și funcționarea unităților de 

învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație; 

(13) OMECS 5231/2015 privind alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație. 
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(14) Legea 319/2016 privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în Monitorul Oficial 

al României 646 din 26 iulie 2006 actualizată prin Legea 198 din 20 iulie 2018; 

(15)  Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

(16)  Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

(17)  Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

(18) Ordinul-cadru nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea oricărei forme de segregare în 

școlile din România.  

 

2. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 3. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti, 

denumit în continuare R.O.F. CNILC, reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei de 

învăţământ anterior menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ṣi se aplică la nivelul 

tuturor compartimentelor ṣi comisiilor de lucru, din CNILC-Ploieṣti. Regulamentul de organizare și 

funcționare conține atât reglementări cu caracter general, cât și reglementări specifice unității de 

învățământ. 

Art. 4. 

Prezentul Regulament este elaborat în baza actelor normative și administrative cu caracter normativ ce 

reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ṣi secundari ai educației precum ṣi pe cele 

ale personalului didactic, didactic auxiliar ṣi nedidactic din CNILC - Ploieṣti. 

Art. 5. 

Respectarea R.O.F. CNILC este obligatorie pentru toţi participanţii la actul educaţional, nerespectarea 

acestuia constituind abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

Art. 6. 

R.O.F. CNILC poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar 

sau ori de câte ori situaţia o impune.  

Art. 7. 

(1) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de 

către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărâre 

a consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai părinților și ai 

elevilor, desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, respectiv de 

consiliul școlar al elevilor. 

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al CNILC - Ploieṣti, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și 
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asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept 

de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Art. 8. 

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a CNILC - Ploieşti, precum și modificările 

ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.  

(2) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se 

înregistrează la secretariat. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a 

părinților și elevilor, regulamentul de organizare și funcționare se afișează pe site-ul CNILC – Ploieşti. 

Art. 9.  

Învățătorii, profesorii pentru învățământul primar ṣi profesorii diriginți au obligația de a prezenta la 

începutul fiecărui an școlar, elevilor și părinților Regulamentul de organizare și funcționare a 

Colegiului Naţional “Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti. 

 

3. PREZENTAREA GENERALĂ A C. N. „ION LUCA CARAGIALE”- 

PLOIEṢTI 

 

3.1. Viziune, misiune, valori 

 

Art. 10. Viziunea: 

Cu o identitate revendicată dintr-o îndelungată tradiție, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” 

urmărește să transforme procesul de învățare într-o experiență nouă, inspirațională și relevantă, oferind 

fiecărui elev o pregătire științifică de calitate, e educație completă, care îi vor asigura accesul la 

reperele axiologice fundamentale ale lumii în care trăiește 

Art. 11. Misiunea: 

(1) Să acumulezi o tradiție de secole a școlii românești, să știi că această tradiție transcende timpul și 

oamenii care au făurit-o și să găsești, totuși, căi de a fi mereu la înălțime, iată marea provocare pe 

care noi, cei de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, ne propunem să o depășim, în fiecare 

zi ce vine. 

(2) Misiunea noastră se înscrie în cadrul de referință axiologică și teleologică, furnizat de idealul 

educațional al școlii românești și urmărește însușirea de către elevi a unor valori fundamentale 

pentru împlinirea lor umană și profesională: curajul, solidaritatea, integritatea, echitatea, 

autodisciplina, perseverența, respectul, responsabilitatea. Pentru îndeplinirea misiunii noastre, ne 

propunem promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, prin stimularea 

performanței școlare, dezvoltarea motivației învățării permanente și a lucrului în echipă, 

consolidarea brandului Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, prin furnizarea de programe 

educaționale moderne și dezvoltarea interacțiunii cu mediul economic, social și cultural. 

(3) Utilizând principii de învățare rezultate din cercetări aprofundate și o tehnologie avansată, 
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dezvoltăm simțul practic, etic și estetic al elevilor noștri, încrederea în posibilitățile proprii de 

exprimare socio-culturală, capacitatea de a iniția, de  a evalua și de a domina schimbările, abilitatea 

de integrare activă și responsabilă într-o societate competitivă, aflată într-o continuă dinamică. 

Părinții vor avea certitudinea dezvoltării și educării copiilor lor într-un mediu sigur și stimulativ, 

în spiritul respectării drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, al demnității şi toleranței, 

al schimbului liber de opinii, prin asigurarea dimensiunii europene a educației, vizând educația 

incluzivă și atingerea performanței. 

Art. 12. 

Valorile promovate de Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti: 

(1) Conducerea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti își fundamentează deciziile pe 

dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la 

opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare 

periodică, adecvată a acestora. 

(2) Activitatea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti se organizează și funcționează 

independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea și 

funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și 

prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și 

conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a 

personalului din unitate. 

(3) Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”- Ploiești își desfășoară întreaga activitate promovând 

profesionalismul, creativitatea, inovația, comunicarea, lucrul în echipă, receptivitatea la nevoile 

educaționale ale educabililor, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea și 

spiritualitatea, gândirea critică, etc. Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul 

colegial, realizarea integrală și la timp a sarcinilor de serviciu, relații de colaborare și sprijin reciproc, 

transparența decizională realizată prin organismele colective (Consiliul profesoral, Consiliul de 

Administrație), promovarea calității și recompensarea personalului. 

 

 

3.2. Profilul Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti 

 

Art. 13. 

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti are la origine Gimnaziul de Băieţi din Ploieṣti, care 

ṣi-a deschis cursurile la 3/15 noiembrie 1864 în localul ṣcolii Primare de Băieţi Nr.1. Ulterior numele 

de „Sfinţii Petru şi Pavel” s-a dat Gimnaziului prin Ordinul Nr.7585, din 5 august 1866, iar din 1954, 

ṣcoala se va numi Şcoala Medie Mixtă Nr.1 „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti. Ȋn septembrie 1965, Şcoala 

Medie Mixtă Nr.1 „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti primeṣte numele Liceul Nr.1 „Ion Luca Caragiale”- 

Ploieṣti. 
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Art. 14.  

 CNILC - Ploieṣti școlarizează elevi la ciclul primar, gimnazial și liceal, cursuri de zi, filiera teoretică. 

Art. 15. 

Conform O.M. nr. 4.813/30 iulie 2020, Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”- Ploiești are 

statut de unitate-pilot, experimentală și de aplicație. 

(1) Pentru școlile pilot, organizarea și funcționarea se reglementează adaptat tipului de intervenție 

stabilit de Ministerul Educației, printr-un regulament specific ce vizează următoarele elemente: 

a) tipul intervenției educaționale; 

b) obiectul intervenției educaționale; 

c) gradul de complexitate al intervenției educaționale; 

d) grupul-țintă al intervenției educaționale; 

e) durata intervenției educaționale; 

f) rezultatele așteptate; 

g) structura/instituția din Ministerul Educației responsabilă pentru coordonarea și aplicarea 

intervenției educaționale; 

h) mecanismele de asigurare a calității; 

i) modalitățile de evaluare; 

j) mecanismul de finanțare; 

k) mecanismul de management al resurselor umane implicate. 

(2) Statutul de școala de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, a fost dobândit de 

Colegiul Naţional “Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat 

prin ordin al ministrului educației și cercetării. 

(3) La expirarea perioadei de minimum 5 ani, la solicitarea CNILC-Ploieṣti, conform metodologiei-

cadru, cu aprobarea inspectoratului școlar și cu avizul Ministerului Educației, statutul de școala de 

aplicație poate fi prelungit, pentru o perioadă egală cu perioada inițială. 

(4) Selecția personalului didactic implicat în activitățile din CNILC-Ploieṣti se realizează la nivelul 

unității de învățământ și respectă criteriile specifice precizate în Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei 

funcții didactice și clauzele din contractul încheiat între universitate și unitatea de învățământ - școală 

de aplicație. 

(5) Cadrele didactice cu statut de profesor-mentor, profesor coordonator de practică pedagogică trebuie 

să îndeplinească acele condiții de formare stabilite pentru realizarea sau conducerea practicii 

pedagogice. Ȋn acest sens, cadrele didactice implicate în activități specifice vor fi remunerate potrivit 

timpului de muncă efectiv lucrat pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice, în funcție de 

contractul individual de muncă (structura încadrării)/de anexele la contractul individual de muncă. 
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(6) Normarea cadrelor didactice din CNILC-Ploieṣti, care realizează și conduc practica pedagogică, va 

fi realizată potrivit legislației aplicabile domeniului educație și va include activități didactice și de 

mentorat, tutorat, coaching etc. 

(7) Pentru CNILC-Ploieṣti, ca școală de aplicație, mecanismul de finanțare de la bugetul de stat, 

include și componenta de finanțare a practicii pedagogice, pentru elevii din liceele cu profil pedagogic 

sau pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv 

masterat didactic, potrivit legislației aplicabile în domeniul organizării și desfășurării practicii în 

sectorul educație. 

Art.16.  

(1) CNILC Ploieşti a obţinut ACREDITARE ERASMUS+ în domeniul educaţiei  (school) pentru 

perioada 2021-2027. De asemenea în cadrul instituţiei de învățământ rulează şi programul de 

ACREDITARE  ERASMUS+ în domeniul VET, VOCAŢIONAL, EDUCATION AND TRAINING 

(pentru clasele de matematică-informatică), în perioada menționată anterior. 

Art. 17. 

În CNILC Ploieşti se desfăṣoară Olimpiade ṣcolare, Evaluări Naţionale ( EN.II, IV, VI, VIII şi 

Bacalaureat), Examen de Titularizare, concursuri şcolare. 

Art. 18.  

(1) În CNILC-Ploiești se organizează examene CAMBRIDGE în colaborare cu Consiliul Britanic, 

respectiv PET, FCE și CAE.   

(2) În CNILC-Ploiești se organizează cursuri de pregătire pentru examene DELF şi DALF în 

colaborare cu Alianța Franceză.  

 (3) CNILC PLoieşti este centru de testare pentru certificare CERTIPORT. 

 Art. 19. 

(1) În fiecare an, în data de 29 iunie, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” - Ploiești omagiază 

ocrotitorii spirituali ai instituției, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, marcând ziua într-un mod festiv. 

(2) Anual, în săptămâna dinaintea Crăciunului, se organizează, cu sprijinul Asociației de părinți și al 

partenerilor educaționali, „Târgul de Crăciun” - activitate extracurriculară care oferă elevilor 

posibilitatea de a își pune în valoare deprinderile transdisciplinare. 

(3) În ultima săptămână a fiecărui an școlar, se desfășoară Parada claselor a XII-a, în cadrul căreia 

absolvenții evocă anii de liceu într-o manieră originală și creativă. 

(4) În fiecare an se organizează în perioada 3-15 noiembrie – „Zilele Colegiului”, în care se desfășoară 

activități variate instructiv-educative experimental-demonstrative, artistice, sportive. 
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4. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  LA NIVELUL 

INSTITUŢIEI. ORGANISME FUNCŢIONALE 

 

4.1. Dispoziţii generale 

Art. 20.  

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti se organizează și funcționează pe baza principiilor 

stabilite în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 21.  

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti este o unitate de învățământ autorizată.  Ultima 

evaluare externă s-a realizat în decembrie 2020, conform validării nr.866 din 18.12.2020 emisă de 

ARACIP.  

 Art. 22. 

 Fiind o formă de învăţământ cu personalitate juridică (PJ), Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”  

are următoarele elemente definitorii: 

a) act de înfiinţare  - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene 

(după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi respectă prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată; 

c) cod de identitate fiscală (CIF);  

d) cont în Trezoreria Statului; 

e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă 

a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat; 

f) domeniu web: http:// www.cn-caragiale.ro;  

g) pagina de Facebook: Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Prahova. 

Art. 23.  

Şcolarizarea în CNILC- Ploieṣti: 

a) Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploiești școlarizează în învățământul primar și gimnazial, 

cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, copiii care au domiciliul în circumscripția 

școlară a unității de învățământ. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui 

sau a reprezentantului legal. 

b) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului ṣi la o altă unitate 

de învățământ decât cea la care are domiciliul sau este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări 

scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal și se aprobă de către consiliul de administrație 

al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după 

asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Prin 

excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister. 
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4.2. Programul de funcţionare 

Art. 24. Programul de funcţionare cuprinde următoarele repere: 

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

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

sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordinul ministrului educației; 

(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare pot 

fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile; 

(4)  Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:  

a)  la nivel individual, la cererea părintelui, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant, 

în cazul în care elevul suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, boli respiratorii cronice 

severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, tratament imunosupresiv, alte afecțiuni 

cronice, afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă cum ar fi: transplant, afecțiuni 

oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de 

tratamente imunosupresoare. În această situație activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid. 

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivel individual, se realizează cu avizul, motivat în scris, 

al consiliului de administrație; 

b) la nivelul unor formațiuni de studiu -grupe/clase- din cadrul unității (cu informarea inspectorului 

ṣcolar general), precum și la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii 

consiliului de administrație al CNILC - Ploieṣti, cu aprobarea inspectorului școlar general și 

informarea Ministerului Educației și Cercetării. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind 

parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de 

administrație al CNILC - Ploieṣti; 

(5) În situații excepționale, ministrul educației poate emite instrucțiuni și alte măsuri specifice în 

vederea continuării procesului educațional; 

(6) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în CNILC - Ploieṣti se 

realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

(7) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul 

Educației elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului;  

(8) În Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, cursurile se organizează în forma de 

învățământ cu frecvenţă, cursuri de zi, pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. 

Art. 25. 

Cursurile învăţământului primar vor funcţiona după următorul program: 8.00-11.50. 

  Cursurile liceale sunt organizate în două schimburi, astfel:  
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▪ dimineață: 7.30 – 13.10/14.10  

▪ după-amiază: 13.20-19.00 

(1) În schimbul de dimineață învață clasele din învățământul primar și gimnazial, precum și clasele din 

ciclul superior al liceului: a XI-a și a XII-a. 

(2) În schimbul de după-amiază învață clasele din ciclul inferior al liceului, respectiv, clasele a IX- a 

și a X-a. 

(3) În funcție de numărul de ore pe zi și de repartizarea pe săli/laboratoare sau cabinete, elevii claselor 

a IX-a și a X-a pot începe cursurile  mai devreme, iar elevii claselor a XI-a și a XII-a pot termina 

cursurile cel târziu la 14.10. 

(4) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 

8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.  

(5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră 

și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile 

de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber 

alese, recreative. 

(6) Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 

10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute. 

(7) CNILC - Ploieşti își elaborează schema orară proprie, pe baza planurilor cadru de învățământ ale 

M.E., în baza proiectului de Dezvoltare Instituțională și a ofertei educaționale a unității de învățământ. 

(8) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o 

perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 

directorului, aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea 

inspectoratului şcolar. 

 

4.3. Formaţiunile de studiu 

Art. 26. 

(1) În Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, formațiunile de studiu cuprind clase 

sau ani de studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărârea Consiliului de Administrație 

şi aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, conform prevederilor legale. 

(2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, în Colegiul Naţional „Ion Luca 

Caragiale” - Ploieṣti se pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul 

maxim, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean. În această 

situație, consiliul de administrație are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării 

deciziei.  

(3) Consiliul de Administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru 

aceleași opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de 
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norme aprobat. 

Art. 27. 

(1) La înscrierea în învățământul gimnazial și liceal, se asigură, de regulă, continuitatea 

studiului limbilor  moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ. 

(2) Conducerea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti va alcătui, de regulă, 

formațiunile de studiu astfel încât elevii din aceeași clasă să studieze aceleași limbi străine. 

(3) Dacă alcătuirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea condițiilor 

menționate la alin.(2), conducerea Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti va asigura în 

orar o plajă care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne. 

(4) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul 

de administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor. 

(5) În cazurile menţionate la alin. (4), conducerea CNILC - Ploieṣti, în interesul superior al 

elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă 

sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii 

de învăţământ. 

(6) Consiliul de administrație poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formațiuni de 

studiu diferite care aleg să studieze aceleași discipline opționale, în conformitate cu prevederile 

statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat. 

Art. 28.  

CNILC - Ploieşti școlarizează elevi la ciclul primar, gimnazial și liceal, cursuri de zi, filiera teoretică 

(cu precizarea că această configuraţie poate suferi modificări în anii şcolari următori), astfel: 

a) În anul școlar 2022-2023, la ciclul primar funcționează 8 clase.   

b) La ciclul gimnazial în anul şcolar 2022-2023 funcționează 3 clase pe fiecare nivel de studiu, dintre 

care: 

● o clasă cu regim de predare matematică-intensiv; 

● o clasă cu regim de predare engleză-intensiv (clasa a V-a),  respectiv cu regim de predare 

limba engleză/germană-intensiv (clasele VI-VIII); 

● o clasă cu predare tradiţională. 

c) La ciclul liceal în anul şcolar 2022-2023 funcționează 10 clase pe nivel de studiu, dintre care 7 de 

profil real și 3 de profil umanist:  

● 1,5 clase specializare matematică-informatică, bilingv engleză; 

● 0,5 clase specializare matematică-informatică, bilingv germană; 

● 3 clase specializare matematică-informatică; 

● 2 clase specializare științe ale naturii; 

● o clasă specializare filologie, bilingv engleză; 

● o clasă specializare filologie, bilingv franceză; 

● o clasă specializare științe sociale (clasele IX-XI), respectiv o clasă specializare filologie ( clasa 
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a-XII-a). 

d) Numărul efectiv al elevilor dintr-o clasă este stabilit prin L.E.N 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în completare cu Legea 185/20 august 2020, prin care se prevede că, în 

învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum 

urmează: 

● învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult 

de 22; 

● învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai 

mult de 26; 

● învățământul liceal - clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult 

de 30. 

e) În situații excepționale, formațiunile de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 

elevi, peste numărul maxim prevăzut la punctul d), cu aprobarea consiliului de administrație al ISJPH, 

pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al CNILC-Ploiești care solicită 

exceptarea de la prevederile punctului d). 

f)  Limbile străine studiate sunt limba engleză, limba germană, limba franceză. 

 

4.4. Consiliul profesoral 

 

Art. 29. 

(1) Totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare, din Colegiul Naţional „Ion Luca 

Caragiale”- Ploieṣti constituie consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului 

profesoral este directorul. 

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

sau la solicitarea a minimum o treime din numărul cadrelor didactice. 

(3) Personalul didactic de conducere și de predare are dreptul să participe la toate ședințele 

consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală 

fiind de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul 

anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată la ședințele de la unitatea la care a 

declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 

total al membrilor, cadre didactice de conducere și de predare, cu norma de bază în CNILC - Ploieṣti. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru 

personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi, părinți reprezentanți legali. 

Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 
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4.5. Compartimentul Secretariat 

Art. 30. 

(1) Compartimentul Secretariat cuprinde, posturile de secretar-șef, secretar (2) și inginer de  sistem. 

(2) Compartimentul Secretariat este subordonat directorului Colegiului Naţional „Ion Luca  Caragiale” 

- Ploieṣti și îndeplinește sarcinile stabilite de reglementările legale în vigoare atribuite,  prin fișa 

postului,  persoanelor menționate  la alin. (1). 

(3) Programul de lucru al secretariatului este 7:30-19:00 (intervalul 15:30-19:00 este asigurat, prin 

rotaţie, de un secretar).  

(4)Programul de lucru cu publicul al secretariatului este de luni până vineri, între orele 11:00-14:00, 

fiind aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administrație.  

(5) Programul de lucru cu publicul poate fi modificat în funcţie de interesele educabililor ṣi de 

necesitatea desfăṣurării în bune condiţii a actului educaţional, numai cu aprobarea directorului. 

(6) Modificarea programului de lucru va fi adusă la cunoṣtinţa publicului, atât prin afiṣarea atât la 

avizierul ṣcolii cât ṣi pe site-ul Colegiului. 

Art. 31.  

Compartimentul Secretariat are următoarele responsabilități şi atribuţii: 

(1)   transmiterea informațiilor la nivelul Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti; 

(2)   întocmirea,  actualizarea  și  gestionarea  bazelor  de  date  de  la  nivelul  CNILC; 

(3)  întocmirea,  înaintarea  spre aprobare directorului și transmiterea  situațiilor statistice și a celorlalte 

categorii  de  documente  solicitate  de  către  autorități  și  instituții  competente,   de către consiliul 

de administrație ori de către director; 

(4) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a 

evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului 

de administrație; 

(5) înregistrarea și verificarea  dosarelor pentru acordarea  burselor sau a altor drepturi cuvenite 

elevilor, potrivit legii; 

(6) rezolvarea  problemelor  specifice  pregătirii și desfășurării  examenelor  și  evaluărilor  naționale,  

ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor din fișa postului; 

(7) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create și intrate în Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, referitoare la 

situația școlară a elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității; 

(8) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului 

educației; 

(9) selecționarea,  evidența  și depunerea  documentelor  școlare  la  Arhivele  Naționale,  după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin 
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al ministrului educației; 

(10) păstrarea și aplicarea sigiliului Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti,  pe  

documentele  avizate  și  semnate  de  persoanele  competente, în situația existenței deciziei directorului 

în acest sens; procurarea,  deținerea  și folosirea  sigiliilor  se realizează  în conformitate  cu 

reglementările  stabilite  prin ordinul ministrului educației; 

(11) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor potrivit legislației 

în vigoare sau fișei postului; 

(12) asigurarea  asistenței  tehnice  pentru  emiterea/adoptarea   actelor  de  autoritate,  pentru  

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

(13) întocmirea statelor de personal pentru toți angajații CNILC; 

(14) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților Colegiului Naţional 

„Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti; 

(15) calcularea drepturilor salariale ale angajaţilor sau de altă natură în colaborare cu serviciul 

contabilitate; 

(16) gestionarea corespondenței CNILC; 

(17) întocmirea  și  actualizarea  procedurilor  activităților  desfășurate  la  nivelul compartimentului,  

în conformitate cu prevederile legale; 

(18) păstrarea  legăturii  cu toate compartimentele  de specialitate  din cadrul  inspectoratului  școlar,  

din cadrul autorităților  administrației  publice  locale sau din cadrul altor  instituții  și autorități  

competente  în soluționarea problemelor specifice; 

(19) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de  muncă  aplicabile,  hotărârilor  consiliului  de administrație  sau deciziilor  directorului,  

sunt  stabilite  în sarcina sa. 

Art. 32. 

(1)Secretarul  șef/secretarul  CNILC pune  la  dispoziția  cadrelor  didactice  condica  de prezență, fiind 

responsabil cu siguranța acesteia. 

(2) Secretarul șef/secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de 

curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, 

existența tuturor cataloagelor. 

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în Cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada 

vacanţelor şcolare, la Secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, 

și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul CNILC, cu acordul prealabil al 

personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror 

acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 
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Art. 33. 

Inginerul de sistem are următoarele atribuţii: 

(1) proiectează aplicaţii informatice pentru toate structurile CNILC, sub coordonarea şi cu 

acordul/avizul directorului; 

(2) instruieşte personalul CNILC în utilizarea tehnicii de calcul din dotare şi exploatarea 

aplicaţiilor proprii; 

(3) participă la culegerea şi introducerea informaţiilor în bazele de date; 

(4) asigură întreţinerea tehnicii de calcul din dotare; 

(5) elaborează diferite rapoarte şi sinteze, folosind datele stocate în cadrul CNILC; 

(6) asigură, prin intermediul administratorului de patrimoniu, materiale consumabile necesare 

bunei funcţionări a tehnicii de calcul din dotarea CNILC; 

(7) îndeplineşte şi răspunde de aplicarea procedurilor legale în vigoare privind prelucrarea, 

stocarea sau transmiterea informaţiilor clasificate în SIIR. 

 

4.6. Compartimentul financiar-contabil 
 

Art. 34. 

Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică  din cadrul  Colegiului  Naţional „Ion 

Luca Caragiale”- Ploieṣti în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței 

contabile, întocmirea/transmiterea  situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, 

precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea 

instituțiilor. 

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și contabilul. 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- 

Ploieṣti. 

Art. 35. 

Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;  

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;  

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare 

și contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;  

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de 

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;    

g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege 
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și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;  

j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;  

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, 

prin care se angajează fondurile unității; 

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;  

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în 

materie;  

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de 

administrație și din deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în fișa postului 

Art. 36. 

(1) Întreaga activitate financiară a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, se organizează 

și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare. 

(2) Activitatea financiară a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti se desfășoară pe baza 

bugetelor proprii care cuprind,  la  partea  de  venituri,  fondurile  provenite  din  cele  trei  forme  de  

finanțare  -  de  bază, complementară  și suplimentară,  din venituri proprii sau din alte surse, iar la 

partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare. 

Art. 37. 

Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de 

achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 38. 

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare. Resursele extrabugetare 

ale CNILC pot fi folosite exclusiv de colegiu, conform hotărârii consiliului de administraţie. 

 

4.7. Compartimentul administrativ 

Art. 39. 

(1) Compartimentul  administrativ  este coordonat  de administratorul  de patrimoniu  și este alcătuit 

din personalul nedidactic al Colegiului Naţional „I.L.Caragiale”: îngrijitori (13), muncitori calificați 

(2), fochiști  (2), paznici (4), bucătari (2). 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului CNILC. 

Art. 40. 

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 

(1) gestionarea bazei materiale a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti; 
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(2) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a 

Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti; 

(3) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-

materiale; 

(4) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Colegiului  Naţional 

„Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti; 

(5) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

Colegiului Naţional„Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti; 

(6) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la 

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 

compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 

(7) ținerea  evidenței  consumului  de  materiale  aprobate  de  factorii  de  conducere,  cu  

justificările corespunzătoare; 

(8) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Colegiului Naţional „Ion Luca 

Caragiale” - Ploieṣti, pe linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor 

P.S.I.; 

(9) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 

documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu serviciul contabilitate; 

(10)  întocmirea documentației  pentru organizarea  licitațiilor și monitorizarea  executării 

contractelor  de închiriere încheiate de Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti cu persoane 

fizice sau juridice; 

(11) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 41. 

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a CNILC - Ploieşti se realizează în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Art. 42. 

(1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea CNILC se realizează în 

conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea CNILC  se supun 

aprobării Consiliului de Administrație de către director sau, după caz, de către directorul adjunct, la 

propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru controlul financiar preventiv. 

Art. 43. 

Bunurile aflate în proprietatea  CNILC sunt administrate  de către consiliul de administrație. 

Art. 44. 

Bunurile care sunt temporar  disponibile  și care fac parte din baza didactico-materială  a CNILC pot 

fi închiriate,  cu aprobarea  Consiliului  de Administrație,  în conformitate  cu dispozițiile legale actuale. 
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4.8. Cabinetul de consiliere psihopedagogică 
 

Art. 45. 

(1) Activitatea de consiliere psihopedagogică este asigurată de un profesor consilier școlar, cu dublă 

subordonare: CJRAE Prahova (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională ) și unității școlare. 

(2) Consilierea psihopedagogică se adresează elevilor, cadrelor didactice și părinților, conform Statutului 

publicat în OAP 5555/2011. 

(3) Consilierea se realizează în funcție de nevoile beneficiarilor primari, individual sau colectiv, prin 

întâlniri față în față sau prin mijloace de comunicare la distanță. 

(4) Orarul cabinetului de consiliere psihopedagogică este afișat la avizier și pe site-ul Colegiului. 

 

4.9. Cabinetul medical 

 

Art. 46. 

(1)  În cadrul CNILC - Ploieşti funcţionează un cabinet medical şcolar cu personal medical 

încadrat de către ASSC Ploiești, respectiv un medic ṣi două asistente. Activitatea cabinetului medical 

este asigurată conform actelor normative care reglementează asistenţa medicală din unităţile de 

învăţământ preuniversitar. 

(2)  Cabinetul medical asigură elevilor înscrişi servicii medicale preventive (individuale şi    

colective), consultaţii pentru afecţiuni acute şi primul ajutor în caz de urgenţe. În cabinetul medical 

şcolar se efectuează conform legii, examinări medicale periodice, anuale şi de bilanţ pentru a stabili 

starea de sănătate a elevilor din clasele pregătitoare, a IV-a, a VIII-a şi a XII-a, în cadrul cărora copiii 

se examinează clinic. 

(3)  Cabinetul medical avizează scutirile medicale, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, 

conform normelor legale ȋn vigoare.                

(4)  Activitatea este asigurată de un medic și câte un asistent medical pe tură. 

(5)  Cabinetul funcționează după următorul program: de luni până vineri, în intervalul 7.00-19.30, 

prezenţa medicului fiind în ziua de miercuri, în intervalul 7.30-14.30. 

(6) Organizarea ṣi desfăṣurarea activităţii cabinetului medical este reglementată prin intermediul unei 

proceduri operaţionale specifice, aprobată de director și avizată de consiliul de administraţie.  

4.10.Cabinetul stomatologic 

Art. 47. 

(1) În cadrul CNILC - Ploiești funcţionează un cabinet stomatologic şcolar cu personal medical 

încadrat de ASSC, din cadrul Primăriei Ploiești. Activitatea cabinetului este asigurată conform actelor 

normative care reglementează asistenţa medicală din unităţile de învăţământ. 
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(2) Cabinetul stomatologic şcolar asigură gratuit elevilor din unitate, servicii medicale 

stomatologice preventive, individuale şi colective: activităţi de educaţie pentru igienă dentară, igiena 

alimentaţiei sănătoase şi pentru un stil de viaţă sănătos, consultaţii periodice individuale, examene de 

bilanţ, conform legii. 

(3)  Activitatea este asigurată de un medic și un asistent medical.  

(4)  Cabinetul funcționează după următorul program: de luni până vineri, în intervalul orar 7.00-

15.00. 

(5) Organizarea ṣi desfăṣurarea activităţii cabinetului medical este reglementată prin intermediul unei 

proceduri operaţionale specifice, aprobată de director și avizată de consiliul de administraţie al CNILC. 

 

4.11.  Biblioteca 

Art. 48 

(1) În cadrul CNILC - Ploieṣti funcționează o bibliotecă școlară condusă de un bibliotecar, în baza 

Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare  și a 

regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației. 

(2) Biblioteca Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti asigură accesul la fondul de carte 

pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal. 

(3) Biblioteca CNILC asigură acces în sala de lectură, elevilor și cadrelor didactice, personalului 

didactic-auxiliar și nedidactic din şcoală și oferă posibilitatea de împrumut la domiciliu pentru anumite 

categorii de cărți, pe o perioadă de maximum 15 zile. 

(4) Fondul de carte se compune din două categorii de documente:  

- volume și documente care se pot împrumuta doar la sala de lectură, ca de exemplu: dicţionare, atlase, 

cărți rare, enciclopedii, ghiduri, broșuri informative, albume, cărţi într-un singur exemplar; 

- cărți, fără regim special, care se pot împrumuta la domiciliu. 

 (5) Programul  de funcționare a bibliotecii este:  

- lunea, miercurea, vinerea: 7.30-15.30 

- marțea, joia: 10.30-18.30 

(6) Biblioteca funcționează după un regulament propriu, aprobat de directorul colegiului. 

 

4.12. Cantina ṣcolară 

 

Art. 49. 

(1) Cantina ṣcolară CNILC - Ploieṣti funcţionează cu respectarea Legii 22/1969 privind    gestionarea 

bunurilor materiale, a Ordinului nr.1955/1995 privind aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, a Regulamentului CE 852/2004 şi 78/2008, 

activitatea acesteia fiind procedurată specific la nivelul unităţii de învăţământ. 
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(2) Cantina se subordonează direct consiliului de administraţie al CNILC - Ploieṣti. 

(3) La începutul fiecărui an ṣcolar, consiliul de administraţie al Colegiului, aprobă constituirea unei 

Comisii de organizare ṣi funcţionare a cantinei ṣcolare, al cărei responsabil este administratorul unităţii 

de învăţământ şi din care face parte personalul funcţional, de servire, medico-sanitar. 

 

4.13. Internatul 

 

Art. 50. 

(1) Internatul din Colegiul  Naţional  „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, este internat de fete şi 

funcţionează în baza L.E.N. nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalul internatului este format din pedagog școlar, supraveghetor de noapte, îngrijitor. 

Art. 51. 

(1)Aprobarea solicitărilor de cazare în internat se face în funcţie de locurile disponibile şi  presupune 

semnarea unui angajament de respectare a normelor  Regulamentului intern de către eleva 

internă. 

(2) Elevele din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti şi cele din anii terminali au prioritate 

la cazare. 

(3) La instalarea în internatul CNILC eleva internă va fi însoţită în mod obligatoriu de unul dintre 

părinţi sau de reprezentantul legal. Între şcoală, elev şi părinte/reprezentant legal se încheie  un proces-

verbal de  predare-primire a locului de cazare.  

(4) Elevele interne au obligația de a achiziţiona programul complet oferit de şcoală, respectiv 

cazare şi masă (mic dejun şi prânz) conform Hotărârii consiliului de administrație 

nr.787/09.09.2022. 

(5) Părinţii/reprezentanţii legali ai elevelor interne sunt obligaţi să comunice pedagogului şcolar 

modalităţile în care pot fi contactaţi în cazuri de maximă urgenţă (îmbolnăviri, accidente sau incidente 

grave). 

(6) Cazarea elevelor în internat se aprobă de către o comisie formată din directorul/directorul adjunct, 

în calitate de preşedinte, pedagog, supraveghetor de noapte și administrator. Solicitările de primire în 

internat se fac în scris la administraţia şcolii de către părinte/reprezentant legal, şi se  depun odată cu 

dosarul de înscriere la liceu. 

(7) Repartizarea elevelor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat pe cicluri de învăţământ şi 

clase. 

(8)  Consiliul de administraţie al Colegiului  Naţional  „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, la propunerea 

comitetului de internatului şi a personalului  medico-sanitar, aprobă, programul cadru al unei zile 

precum şi programul de activităţi pentru elevele interne, conform Anexei 7 din prezentul 

Regulament. 

(9) Activităţile cu elevele interne cuprind: pregătirea lecţiilor, activităţi administrative gospodăreşti, 
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servirea mesei, activităţi vizând formarea şi dezvoltarea unor domenii de interese ale elevelor, de 

educaţie igienico-sanitară. La întocmirea programului se va ţine cont de particularităţile de vârstă ale 

elevelor şi de orarul şcolii, asigurându-se zilnic 8 ore de somn. 

(10)  Ȋncălcarea prevederilor Regulamentului intern poate conduce la excluderea din internat a elevei 

în cauză. 

(11) La începutul anului şcolar, elevele interne primesc în folosinţă camera, cu întregul inventar şi 

lenjeria de pat, pe baza unui proces-verbal în care sunt incluse şi obligaţiile elevei şi ale administraţiei. 

(12) Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic precum şi a activităţilor educaţionale şi  social - 

gospodăreşti din internat se face sub supravegherea pedagogului şcolar, a personalului funcţional şi 

de servire şi cu sprijinul cadrelor didactice. 

(13)  Conducerea internatului şcolar revine directorului sau directorului adjunct al CNILC - Ploieṣti. 

 

5. MANAGEMENTUL C.N. „ ION LUCA CARAGIALE”- PLOIEṢTI 

5.1. Consiliul de administraţie 

Art. 52. 

Constituirea consiliului de administraţie 

(1) Consiliul de administraţie al CNILC- Ploieṣti funcţionează în acord cu prevederile Ordinului 

nr.5154/30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, fiind organ de conducere al unității de 

învățământ. 

(2) Conform literei d, art.22 din Ordinul 5154/2021: „pentru unitățile de învățământ de nivel 

liceal/postliceal, care funcționează cu cel puțin trei niveluri de învățământ și cel puțin 20 de formațiuni 

de studiu, consiliul de administrație este format din 13 membri. Prin urmare, Consiliul de 

Administrație, organ de conducere al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti, este alcătuit 

din 13 membri: directorul CNILC, reprezentanţi ai cadrelor didactice, 2 reprezentanți ai părinţilor, 

reprezentanţi ai Consiliului local,  1 reprezentant al Primăriei, 1 reprezentant al elevilor (care a împlinit 

vârsta de 18 ani), reprezentanţii sindicatelor.  

(3) Directorul CNILC - Ploieṣti este președintele consiliului de administrație și conduce ședințele 

acestuia; în situația în care tematica ședinței vizează și activitatea directorului, ședința este condusă de 

un alt membru al consiliului de administrație ales prin votul membrilor. 

(4) Directorul CNILC - Ploieṣti propune consiliului profesoral candidatura directorilor adjuncți, în 

vederea alegerii cadrelor didactice membre ale consiliului de administrație. Prin urmare, directorii 

adjuncţi devin membri ai C.A. doar dacă sunt aleṣi de către consiliul profesoral. 

(5) Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu: 

a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și 

afinilor până la gradul IV inclusiv;  
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b) deținerea unei funcții de conducere, de îndrumare și control în inspectoratul școlar Prahova; 

c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare în ultimii doi ani, pentru care nu a intervenit reabilitarea; 

d) condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei, cu intenție, în împrejurări legate 

de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării; 

e) calitatea de cadru didactic în CNILC - Ploieṣti, cu excepția membrilor aleși de către consiliul 

profesoral al unității de învățământ; 

f) cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți 

ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul 

reprezentativ al părinților nu poate desemna alți reprezentanți. 

 (6) Membrii consiliului de administrație au aceleași drepturi și obligații în exercitarea mandatului. 

 (7)  Pierderea calității de membru în consiliul de administrație are loc în următoarele situații: 

a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate la ședințele consiliului de administrație; 

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea/structura care a desemnat persoana respectivă; 

c) ca urmare a renunțării în scris; 

d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, contra persoanei, cu intenție, în 

împrejurări legate de exercitarea profesiei, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă; 

e) ca urmare a primirii unei sancțiuni disciplinare pe perioada exercitării calității de membru al 

consiliului de administrație; 

f) ca urmare a încetării, respectiv a suspendării contractului individual de muncă pentru o perioadă mai 

mare de 60 de zile; 

g) ca urmare a numirii într-o funcție de conducere, de îndrumare și control în inspectoratul școlar sau 

a numirii într-o funcție în Ministerul Educației; 

h) pierderea calității de elev în unitatea de învățământ, pentru reprezentantul elevilor; 

i) pierderea calității de elevi în CNILC - Ploieṣti a propriilor copii, pentru reprezentanții părinților. Fac 

excepție reprezentanții părinților elevilor aflați în anul terminal de învăţământ, care își păstrează 

calitatea de membru al consiliului de administrație până la constituirea noului consiliu de administrație 

pentru anul școlar următor. 

(8) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a cel puțin 2/3 din membrii 

consiliului de administrație, în următoarele situații: 

a) săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului CNILC - Ploieṣti potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

b) neîndeplinirea atribuțiilor care le revin în cadrul consiliului de administrație conform hotărârii 

adoptate la constituirea acestuia. 

(9) Directorul CNILC-Ploieṣti emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, 

a calității de membru în consiliul de administrație. Decizia se comunică persoanei și, după caz, 

autorității/structurii care a desemnat-o. 

Art. 53. 
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Funcţionarea consiliului de administraţie 

(1) Prezența membrilor la ședințele consiliului de administrație este obligatorie. Dovada motivării 

absențelor se anexează la documentele ședinței consiliului de administrație. 

(2) Consiliul de administrație al CNILC - Ploieṣti este legal întrunit în ședință, în prezența a cel 

puțin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia. 

(3) În exercitarea atribuțiilor, consiliul de administrație emite hotărâri. Hotărârile consiliului de 

administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 dintre membrii prezenți, cu excepțiile prevăzute de 

legislația în vigoare. 

(4) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul CNILC - Ploieṣti de către consiliul de administrație, cu 

votul a cel puțin 2/3 din totalul membrilor. 

(5) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform alin. 

(4), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membri, 

iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din cei prezenți. 

(6) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul CNILC - Ploieṣti se adoptă cu majoritatea din numărul 

total al membrilor consiliului de administrație.  

(7) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni 

și altele asemenea, se iau prin vot secret. În cazul ședințelor desfășurate on-line modalitatea de 

exercitare a votului secret va fi precizată explicit. 

(8) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

(9) Directorul CNILC - Ploieṣti emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. 

Lipsa cvorumului de ședință și/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința 

respectivă. 

(10) La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor 

sindicale din CNILC - Ploieṣti. 

(11) La ședințele consiliului de administraţie pot fi invitate și alte persoane, în funcție de 

problematica înscrisă pe ordinea de zi. 

(12) Mențiunea privind prezența la ședință și îndeplinirea condiției de cvorum, discuțiile, punctele 

de vedere ale participanților, modalitatea de vot și rezultatul obținut în urma votării, precum și 

hotărârea luată se consemnează în procesul-verbal de ședință și sunt asumate de participanți prin 

semnătură. 

(13) Procedura de desfășurare on-line a ședințelor consiliului de administrație se stabilește la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Prahova. Președintele consiliul de administraţie al CNILC - Ploieṣti hotărăște 

modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație: fizic, on-line sau hibrid. În situații 

obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele se 

pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 
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(14) Membrii consiliului de administraţie, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de 

ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează 

a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Prin 

excepție, în cazul ședințelor extraordinare în care este necesară luarea unor decizii urgențe sau al 

reluării ședințelor, convocarea se poate realiza cu mai puțin de 24 de ore înainte. Procedura de 

convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: sub semnătură 

sau prin poștă, fax, e-mail, alte mijloace electronice folosite de unitatea de învățământ (de exemplu: 

Whatsapp, SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul CNILC-Ploieṣti. Convocatorul va conține 

obligatoriu data, ora, modul și locul de desfășurare a ședinței consiliului de administrație, ordinea de 

zi/problematica abordată în ședință. 

(15) Dacă după 3 convocări consecutive, consiliul de administrație nu se întrunește în ședință cu 

respectarea prevederilor anterior menţionate, sunt reluate demersurile pentru reconstituirea 

componenței consiliului de administrație sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de 

administrație. În acest ultim caz, directorul emite o nouă decizie privind componența consiliului de 

administrație. 

Art. 54. 

Atribuţiile membrilor consiliului de administraţie  

(1) Preṣedintele consiliului de administraţie al CNILC - Ploieṣti, are următoarele atribuții: 

a) conduce ședințele consiliului de administrație; 

b) coordonează elaborarea documentelor de organizare și funcționare a consiliului de administrație și 

le supune spre aprobare membrilor consiliului de administrație la începutul fiecărui an școlar; 

c) semnează hotărârile adoptate și documentele aprobate de către consiliul de administrație; 

d) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administrație; 

e) desemnează ca secretar al consiliului de administrație o persoană din rândul personalului didactic 

din CNILC-Ploieṣti, care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul persoanei 

desemnate; 

f) colaborează cu secretarul consiliului de administrație în privința redactării documentelor necesare 

desfășurării ședințelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaților și comunicării hotărârilor 

adoptate, în condițiile legii; 

g) răspunde de elaborarea și gestionarea documentelor consiliului de administrație. 

(2) Secretarul consiliului de administraţie al CNILC - Ploieṣti, are următoarele atribuţii: 

a) responsabilitățile secretarului consiliului de administrație sunt preluate, în absența acestuia, de către 

o altă persoană desemnată de președintele consiliului de administraţie; 

b) secretarul consiliului de administrație nu are drept de vot; 

c) asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele prevăzute de procedură, a membrilor 

consiliului de administrație, a observatorilor și a invitaților; 

d) constituie, înregistrează, leagă și numerotează registrul de procese-verbale al consiliului de 
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administrație și registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație; 

e) scrie lizibil și inteligibil procesul-verbal al ședinței în registrul de procese-verbale al consiliului de 

administraţie; 

f) redactează hotărârile consiliului de administrație, pe baza procesului-verbal al ședinței, și le prezintă 

președintelui, care le semnează;  

g) afișează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie, în loc vizibil la sediul CNILC - 

Ploieṣti și pe pagina web a acestuia; în situația în care hotărârile conțin informații cu privire la datele 

cu caracter personal, acestea se anonimizează; 

h) transmite, la cerere, membrilor consiliului de administraţie, observatorilor și invitaților, în copie, 

hotărârea consiliului de administraţie, procesul-verbal al ședinței și, după caz, anexele acestuia, cu 

anonimizarea datelor cu caracter personal; 

i) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administrație. 

Art. 55. 

Documentele consiliului de administraţie 

(1) Documentele consiliului de administrație sunt: 

a) graficul și tematica ședințelor ordinare ale consiliului de administrație, hotărârea privind 

atribuțiile membrilor în cadrul consiliului de administraţie și procedurile consiliului de administrație; 

b) convocatoarele consiliului de administrație/dovezi ale convocării prin mijloace electronice; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie; 

d) dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 

solicitări, memorii, sesizări etc.); 

e) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație; 

f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a 

hotărârilor consiliului de administrație. 

(2) În procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administraţie CNILC - Ploieṣti, secretarul 

consiliului de administrație consemnează: 

a) prezența membrilor consiliului de administrație la ședințe; 

b) prezentarea ordinii de zi a ședințelor, de către președintele consiliului de administrație, respectiv 

aprobarea ordinii de zi de către membrii consiliului de administrație; 

c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea numărului de voturi 

„pentru”, numărului de voturi „împotrivă” și a numărului de abțineri, precum și numele membrilor 

consiliului de administrație care votează „împotrivă” sau se abțin; 

d) intervențiile pe care le-au avut membrii consiliului de administraţie, observatorii și invitații, în 

timpul ședinței respective. 

(3) Numele și semnăturile olografe ale participanților la ședințe sunt consemnate la sfârșitul 

procesului-verbal al fiecărei ședințe; Președintele consiliului de administraţie semnează, după membri, 

pentru certificarea celor consemnate în procesele-verbale. 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com


 
 

 

  

 COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, tel/fax: 0244.522.340 

secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com, http://www.cn-

caragiale.ro/ 

 

 

Page 29 of 125 

 

(4) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie și registrul de evidență a 

hotărârilor consiliului de administraţie se înregistrează la secretariatul CNILC - Ploieṣti pentru a deveni 

documente oficiale, se leagă și se numerotează de către secretarul consiliului de administrație. Pe 

ultima pagină a registrului, președintele ștampilează și semnează pentru autentificarea numărului 

paginilor și a registrului. 

(5) Registrele și dosarul cu anexele proceselor-verbale sunt păstrate în biroul directorului CNILC, 

într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele consiliului de administraţie și la secretarul 

consiliului de administrație. 

(6) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau 

juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea CNILC - Ploieṣti. În situația existenței unei 

suspiciuni cu privire la legalitatea emiterii hotărârilor consiliului de administraţie, președintele are 

obligația de a anunța ISJPh și nu emite decizia de punere în aplicare a hotărârii/nu pune în aplicare 

hotărârea până la clarificarea de către ISJPh a aspectelor privind legalitatea. 

(7) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie pot fi contestate la instanța de contencios 

administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 56. 

Toţi membrii consiliului de administraţie al CNILC - Ploieṣti, semnează în momentul primirii 

deciziei de numire, o DECLARAŢIE DE CONFIDENȚIALITATE, conform Anexei 2 din 

prezentul Regulament. 

Art. 57. 

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 

(1) aprobă tematica, graficul ședințelor, ordinea de zi a ședințelor; 

(2) stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și procedurile de lucru; 

(3) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea R.O.F. CNILC - Ploieṣti, conform legislației în 

vigoare; 

(4) aprobă  R.I. și R.O.F CNILC- Ploieṣti cu respectarea prevederilor legale; 

(5) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți; 

(6) particularizează, la nivelul CNILC- Ploieṣti, fișa-cadru a postului de director adjunct și o 

propune ISJPh; 

(7) particularizează, la nivelul CNILC - Ploieṣti, contractul educațional-tip, aprobat prin ordin al 

ministrului educației, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale unității de învățământ 

și ale părinților sau reprezentanților legali, în momentul înscrierii, elevilor în registrul matricol unic; 

(8) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de 

personal nedidactic; 

(9) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al CNILC; 

(10) validează statutul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a 

fi transmis spre aprobare ISJPH la începutul fiecărui an școlar și ori de câte ori apar modificări; 
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(11) aprobă raportul general privind starea și calitatea învățământului din CNILC- Ploieṣti și 

promovează măsuri ameliorative; 

(12) validează raportul anual de activitate întocmit de director pe baza rapoartelor comisiilor și 

compartimentelor din unitatea de învățământ și raportul anual de evaluare internă (RAEI); 

(13) aprobă comisia de elaborare a proiectului P.D.I, coordonată de director, precum și comisiile de 

revizuire ale acestuia;  

(14) aprobă P.D.I și modificările ulterioare ale acestuia, precum și planul managerial al directorului 

și al directorului adjunct; 

(15) adoptă proiectul de buget al CNILC - Ploieṣti, ținând cont de toate cheltuielile necesare pentru 

buna funcționare a unității de învățământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislația în vigoare și 

contractele colective de muncă aplicabile; 

(16) avizează execuția bugetară la nivelul CNILC - Ploieṣti și răspunde, împreună cu directorul, de 

încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

(17) aprobă modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare ale CNILC - Ploieṣti și stabilește 

utilizarea acestora în concordanță cu P.D.I și planul managerial pentru anul în curs; 

(18) aprobă resursele extrabugetare realizate de CNILC - Ploieṣti din activități specifice (închirieri 

de spații, activități de microproducție etc.), din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite 

care  rămân în totalitate la dispoziția acesteia; 

(19) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli 

ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeași 

destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității de învățământ; 

(20) avizează planurile de investiții; 

(21) aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare; 

(22) aprobă acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la 

manifestări științifice în țară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din 

fonduri extrabugetare; 

(23) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea de 

învățământ, în baza solicitărilor depuse de acesta; 

(24) aprobă procedurile elaborate la nivelul CNILC - Ploieṣti; 

(25) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formațiunilor de studiu din CNILC - Ploieṣti; 

(26) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în 

vigoare; 

(27) aprobă CDŞ cu respectarea prevederilor legale; 

(28) aprobă orarul desfășurării cursurilor din CNILC - Ploieṣti; 

(29) aprobă, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, 

la cererea directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la nivelul unor formațiuni 

de studiu - grupe/clase din CNILC - Ploieṣti, cu informarea inspectorului școlar general; 
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(30) aprobă în situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, 

pe o perioadă determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor de curs și a pauzelor, 

cu informarea ISJPh; 

(31) stabilește și aprobă măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități 

alternative, inclusiv modalități care vizează activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și 

internetului, pentru toți elevii unității de învățământ; 

(32) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

(33) stabilește componența și atribuțiile comisiilor din CNILC - Ploieṣti; 

(34) stabilește procedura de acces al părinților sau reprezentanților legali în CNILC - Ploieṣti; 

(35) aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în CNILC-Ploieṣti, 

calendarul de desfășurare, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral; 

(36) aprobă regulamentele de funcționare a cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ; 

(37) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de 

îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în CNILC - Ploieṣti; 

(38) aprobă componența comisiilor de corigență, de diferență și de încheiere a situației școlare, 

precum și datele și modalitățile de desfășurare a examenelor de corigență, de diferență și de încheiere 

a situației școlare, respectiv a examinărilor/testărilor organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a 

V-a; 

(39) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învățământul  primar/ diriginților 

la clase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

(40) aprobă criteriile specifice de selecție a coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare și aprobă numirea acestuia după consultarea de către director a consiliului 

profesoral; 

(41) aprobă organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de 

predare, didactice auxiliare și nedidactice și validează rezultatele concursurilor, conform legislației în 

vigoare; 

(42) aprobă comisia de evaluare a activității cadrelor didactice și realizează anual evaluarea 

activității personalului, conform prevederilor legale; 

(43) hotărăște, pentru întreg personalul angajat, în situații de inaptitudine profesională de natură 

psihocomportamentală, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educațional, solicitarea unui 

nou examen medical complet, care se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Hotărârea consiliului de administrație nu este publică până la obținerea rezultatului examenului 

medical; 

(44) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate ale personalului didactic de predare prevăzute 

de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de ministru; 
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(45) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului 

din unitate; 

(46) propune eliberarea din funcție a directorului CNILC - Ploieṣti, numit în funcție ca urmare a 

promovării concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliul de administraţie, sau la propunerea 

consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, și comunică propunerea ISJPh; 

Conform Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M. nr.5447/31.08.2020, în această situaţie este obligatorie realizarea unui audit de 

către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 

inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ; 

(47) propune un cadru didactic din CNILC - Ploieṣti sau un cadru didactic pensionat, în vederea 

numirii în funcția vacantă/temporar vacantă de director/director adjunct, până la organizarea 

concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. 

(3) din L.E.N. nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

(48) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă, și revizuirile acesteia, după caz; 

(49) stabilește și aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaților 

CNILC - Ploieṣti, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcție de interesul 

învățământului și al celui în cauză, ținând cont de calendarul activităților unității de învățământ și al 

examenelor naționale; 

(50) aprobă, la cererea salariaților, reprogramarea concediilor de odihnă, precum și efectuarea 

concediilor fără plată și a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor legale în vigoare, 

contractelor colective de muncă aplicabile și regulamentului intern; 

(51) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din CNILC - Ploieṣti; 

(52) sancționează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

(53) aprobă, în condițiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învățământ; 

(54) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaților CNILC - Ploieṣti, la propunerea consiliului profesoral; 

(55) administrează baza materială a CNILC - Ploieṣti. 

Art. 58.  

(1) Consiliul de administrație al CNILC - Ploieṣti îndeplinește și orice alte atribuții stabilite prin 

acte normative, acte administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă aplicabile, 

inclusiv atribuții specifice, pe o perioadă determinată, în situații speciale cum ar fi epidemii, intemperii, 

calamități, alte situații excepționale. 

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

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura online/hibrid, prin mijloace 
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electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 

 

5.2. Directorul  
 

Art. 59. 

Conform Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M. nr.4183/04.07.2022, directorul CNILC - Ploieṣti exercită conducerea executivă a 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare ṣi perfectează următoarele acţiuni: 

(1) Ȋncheie un contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-

teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, ce poate fi modificat exclusiv prin 

act adiţional, cu acordul părţilor semnatare;  

(2) Ȋncheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general ce poate fi 

modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare;  

(3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

Art. 60. 

Ȋn exercitarea funcţiei de conducere executivă are următoarele atribuţii: 

(1) este reprezentantul legal al CNILC - Ploieṣti şi realizează conducerea executivă a acesteia, 

organizând întreaga activitate educaţională;  

(2) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul CNILC - Ploieṣti;  

(3) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional 

şi local;  

(4) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii 

de învăţământ;   

(5) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;  

(6) prezintă, anual, raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ 

al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a ISJPh şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în termen de 

maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.  

Art. 61. 

În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:  

(1) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie 

bugetară;  

(2) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al CNILC - Ploieṣti;  

(3) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

(4) răspunde de gestionarea bazei materiale a CNILC - Ploieṣti.  

Art. 62. 
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În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:  

(1) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

(2) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;  

(3) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  

(4) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi 

angajarea personalului;  

(5) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.  

Art. 63.  

Alte atribuţii ale directorului sunt:  

(1) propune ISJPh, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de 

administraţie;  

(2) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a CNILC - Ploieṣti şi o propune 

spre aprobare consiliului de administraţie al colegiului;  

(3) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie, pe care le transmite ISJPh, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic 

integrat al învăţământului din România (SIIIR);  

(4) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, R.I. şi R.O.F. CNILC - Ploieṣti; 

(5) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

(6) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statutul de personal 

didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;  

(7) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare;  

(8) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, 

membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta 

este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

(9) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din 

cadrul unităţii de învăţământ;  

(10) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

(11) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

CNILC - Ploieṣti;  

(12) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de 

funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din 

unitatea de învăţământ;  
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(13) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare 

a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în CNILC - Ploieṣti şi le supune spre aprobare consiliului de 

administraţie;  

(14) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;  

(15) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, a responsabilului CEAC, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi 

educative extracurriculare şi extraşcolare;  

(16)  monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din CNILC - Ploieṣti;  

(17) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul CNILC - Ploieṣti;  

(18) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale 

salariaţilor de la programul de lucru;  

(19)  îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;  

(20) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila CNILC - Ploieṣti;  

(21) răspunde de arhivarea documentelor CNILC - Ploieṣti;  

(22) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor 

de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

(23) aprobă procedura de acces în CNILC - Ploieṣti al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al 

reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de 

învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ; 

(24) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie;  

(25) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul CNILC - Ploieṣti, în situaţii obiective, cum ar fi 

epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale;  

(26) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul 

unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de 

valorificare a acestora.  

Art. 64.    Directorul îndeplineşte ṣi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie ṣi precizate 

explicit în fiṣa postului, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare 

şi contractele colective de muncă aplicabile.  

Art. 65. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor reprezentative 

la nivelul CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu prevederile legale.  
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Art. 66. 

(1) Pentru perioada în care directorul nu își poate exercita atribuțiile (concediu de odihnă, delegații și 

altele asemenea), acesta are obligația de a delega, prin decizie, atribuțiile către directorul adjunct.  

(2) Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega 

atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către directorul 

adjunct. Decizia va conține și un supleant, cadru didactic titular.  

(3) Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. 

Art. 67. 

În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite anterior, directorul emite decizii şi note de 

serviciu.  

Art. 68. 

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului CNILC - Ploieṣti sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, 

de prezentul Regulament, de Regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Directorul CNILC- Ploieṣti poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de 

administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație 

al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În 

această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele 

auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea 

consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de 

eliberare din funcție a directorului unității de învățământ. 

Art. 69. 

(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului CNILC - Ploieṣti se aprobă de către inspectorul 

şcolar general. 

(2) Rechemarea din concediul de odihnă a directorului CNILC - Ploieṣti, se face în caz de forță majoră 

sau pentru interese urgente care impun prezența acestuia la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor 

legale de către angajator, și se dispune prin decizie a inspectorului școlar general. 

 

5.3. Directorul adjunct 

 

Art. 70. 

În activitatea sa, directorul CNILC - Ploieṣti este ajutat de 2 directori adjuncţi. 

Art. 71. 

Directorul adjunct al CNILC - Ploieṣti poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului 

de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre 

membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. 

Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în 

baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului 
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adjunct al unităţii de învăţământ.  

Art. 72. 

Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional, şi 

îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, 

precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.  

Art. 73. 

Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.  

Art. 74. 

Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul CNILC - 

Ploieṣti. Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul CNILC - 

Ploieṣti sau de către inspectorul şcolar general.  

Art. 75. 

În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al CNILC - Ploieṣti nu poate deţine, conform 

legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau 

naţional. 

 

5.4. Documentele manageriale 
 

Art. 76. 

Pentru optimizarea managementului CNILC - Ploieṣti, conducerea elaborează următoarele documente 

manageriale:  

• documente de diagnoză;  

•  documente de prognoză;  

•  documente de evidenţă.  

(1) Documentele de diagnoză ale CNILC - Ploieṣti sunt:  

a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din CNILC - Ploieṣti; 

b) raportul anual asupra calității educației din CNILC - Ploieṣti; 

Acesta se întocmeṣte de către director şi directorii adjuncţi,  se validează de către consiliul de 

administraţie, la propunerea directorului, în primele patru săptămâni de la începutul anului ṣcolar ṣi  

este făcut public pe site-ul CNILC; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii; 

Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului 

comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

d) alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea 

instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.  

(2) Documentele de prognoză ale CNILC - Ploieṣti, realizate pe baza documentelor de diagnoză ale 

perioadei anterioare sunt:  
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a) planul de dezvoltare instituţională (PDI), se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 

aprobă de către consiliul de administraţie. Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de 

prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o 

perioadă de 3-5 ani. Acesta conţine:  

●  prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 

comunitatea locală şi organigramă;  

●  analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de 

tip PESTE);  

●  viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;  

●  planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 

b) planul managerial (pe an şcolar) constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează 

de către director pentru o perioadă de un an şcolar, acesta se dezbate şi se avizează de către consiliul 

profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Acesta conţine: 

●  adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la specificul unităţii; 

●  obiectivele strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv; 

●  directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

Directorii adjuncţi întocmesc propriile planuri manageriale conform fișei postului, în concordanță cu 

planul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională, care se aprobă de către 

consiliul de administrație. 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea sistemului 

de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, 

precum şi alte componente. 

d) alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.  

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor, 

fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

(4) Documentele manageriale de evidenţă sunt:  

● statul de funcţii;  

● organigrama CNILC - Ploieṣti;  

● schema orară a CNILC - Ploieṣti ṣi programul zilnic;  

● planul de ş colarizare. 
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5.5. Coordonatorul pentru proiecte ṣi programe educative ṣcolare ṣi extraṣcolare 

 

Art. 77. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru 

didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza 

unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al CNILC - Ploieṣti.  

Art. 78. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din CNILC - Ploieṣti, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare, cu diriginţii, 

cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de 

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

nonguvernamentali. 

Art. 79. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea 

în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia formală şi 

nonformală.  

Art. 80. 

Directorul CNILC - Ploieṣti stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare.  

Art. 81. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 82. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:  

(1) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din CNILC - 

Ploieṣti;  

(2) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 

clasei/grupei;  

(3) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către 

inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, a elevilor, şi 

îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;  

(4) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;  

(5) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 

şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor 

şi asociaţiei de părinţi;  
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(6) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia;  

(7) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;  

(8) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor, a asociaţiei de părinţi şi a 

partenerilor educaţionali în activităţile educative;  

(9) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau 

reprezentanţii legali, pe teme educative;  

(10) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ;  

(11) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 

programelor de parteneriat educaţional;  

(12) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.  

Art. 83. 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:  

(1) oferta educaţională a CNILC - Ploieṣti în domeniul activităţii educative extraşcolare;  

(2) planul anual al activităţii educative extraşcolare;  

(3) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;  

(4) programe educative de prevenţie şi intervenţie;  

(5) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;  

(6) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;  

(7) rapoarte de activitate anuale;  

(8) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.  

Art. 84. 

Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a CNILC - Ploieṣti. 

 

5.6. Consiliul profesoral 

 

Art. 85. 

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere ṣi de 

predare din CNILC - Ploieṣti, avându-l ca preşedinte pe director.  

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

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

(3) Personalul didactic de conducere ṣi de predare are dreptul să participe la toate şedinţele 

consiliilor profesorale din CNILC - Ploieṣti şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului 
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profesoral din  CNILC - Ploieṣti dacă are în Colegiu, norma de bază. Absenţa nemotivată a cadrelor 

didactice cu norma de bază în CNILC - Ploieṣti, de la şedinţele consiliului profesoral se consideră 

abatere disciplinară.  

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

total al membrilor, cadre didactice de conducere ṣi de predare cu norma de bază în CNILC - Ploieṣti.  

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în CNILC- Ploieṣti, şi sunt obligatorii pentru 

personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi, reprezentanţi legali. 

Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.  

(6) Directorul CNILC - Ploieṣti numește, prin decizie, atât componența consiliului profesoral, cât 

și secretarul acestuia, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și 

inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.  

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din CNILC - Ploieṣti, reprezentanţi desemnaţi 

ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor 

economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale din învăţământul preuniversitar care au membri în unitate.  

(8) Numele și semnăturile olografe ale participanților la ședințe sunt consemnate la sfârșitul 

procesului-verbal al fiecărei ședințe; președintele consiliului profesoral semnează, după 

membri, pentru certificarea celor consemnate în procesele verbale. 

(9)  În procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral, secretarul acestuia consemnează: 

a) prezența membrilor consiliului profesoral la ședințe; 

b) prezentarea ordinii de zi a ședințelor de către președintele consiliului profesoral, respectiv aprobarea 

ordinii de zi de către membrii consiliului profesoral; 

c) rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea numărului de voturi 

„pentru”, numărului de voturi „împotrivă” și a numărului de abțineri; 

d) intervențiile pe care le au membrii consiliului profesoral și invitații în timpul ședinței respective. 

(10)  Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 

procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 

CNILC - Ploieṣti semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ.  

(11)  Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări 

etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet 

securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul ṣi la directorul CNILC - Ploieṣti.  

(12)  În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 
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comunicare, în sistem de videoconferinţă, conform unei proceduri stabilite la nivelul unității de 

învățământ. 

Art. 86. 

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:  

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

CNILC - Ploieṣti, care se face public pe site-ul instituţiei;  

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;  

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ;  

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale 

acestora;  

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară anuală prezentat de fiecare învăţător/profesor pentru 

învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, 

diferenţe şi corigenţe;  

f) validează/aprobă, după caz, sancțiunile disciplinare aplicate elevilor, hotărăşte asupra tipului de 

sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului 

regulament şi ale statutului elevului;  

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de "bine", 

pentru elevii din învăţământul primar;  

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare 

consiliului de administraţie;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic ṣi didactic auxiliar din CNILC - Ploieṣti, 

în baza cărora se stabileşte calificativul anual;  

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice;  

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al CNILC - Ploieṣti;  

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea procesului educaţional din CNILC- Ploieṣti 

şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 

în condiţiile legii;  

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte 

atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  
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r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

Art. 87.   

Documentele consiliului profesoral sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;  

b) convocatoarele consiliului profesoral/dovezi ale convocării prin mijloace electronice;  

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

5.7. Consiliul clasei 

Art. 88. 

Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din 

cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor 

din învăţământul primar, a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către 

elevii clasei.  

Art. 89. 

Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv 

profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial ṣi liceal. 

Art. 90. 

Consiliul clasei se întruneşte de cel puţin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

învăţătorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a 

reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

Art. 91.  

În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 

şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem 

de videoconferinţă.  

Art. 92. 

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează de cel puţin două ori pe an, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  

b)stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi 

pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi 

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7.00, sau a calificativelor mai mici de „bine", pentru învăţământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel 

puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  
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f)analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/profesorului pentru 

învăţământul primar/profesorului diriginte sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 93. 

Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu 

votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

Art. 94. 

La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal 

de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la 

nivelul CNILC-Ploieṣti, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează 

pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei este însoţit de 

un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

5.8. Profesorul-diriginte 

Art. 95. 

Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial ṣi liceal din cadrul 

CNILC-Ploieṣti. În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/profesorului 

pentru învăţământul primar. 

Art. 96. 

Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.  

Art. 97. 

Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul CNILC - Ploieṣti, în baza hotărârii consiliului 

de administraţie.  

Art. 98. 

La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuității, 

astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.  

Art. 99. 

Poate fi numit profesor diriginte, un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate 

din norma didactică în CNILC - Ploieṣti şi care predă la clasa respectivă.  

Art. 100. 

Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.  

Art. 101. 

Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se 

avizează de către directorul CNILC - Ploieṣti.  

Art. 102. 

Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt 
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desfăşurate de profesorul diriginte astfel:  

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;  

b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi 

orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în 

care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va fi 

adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 

activităţi se realizează cu aprobarea directorului CNILC - Ploieṣti, iar ora respectivă se consemnează 

în condica de prezenţă.  

Art. 103. 

Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei se referă la:  

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare";  

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, 

precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei cu alte ministere, instituţii şi 

organizaţii.  

Art. 104. 

Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea 

elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de 

elevi.  

Art. 105. 

Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul diriginte 

stabileşte lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor 

educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, 

intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin 

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  

Art. 106. 

Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare 

formațiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se 

afişează la avizier sau pe site-ul CNILC - Ploieṣti.  

Art. 107. 

Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o 

programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal 

sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.  

Art. 108. 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

(1)  organizează şi coordonează:  

a)activitatea colectivului de elevi;  
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b)activitatea consiliului clasei;  

c)întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul anului şi ori de câte ori este cazul;  

d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;  

e)activităţi educative şi de consiliere;  

f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv 

activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

(2)  monitorizează:  

a)situaţia la învăţătură a elevilor;  

b)frecvenţa la ore a elevilor;  

c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;  

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;  

e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat. 

(3)  colaborează cu:  

a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru 

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare 

şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;  

b)cabinetul de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;  

c)directorul CNILC - Ploieṣti, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative 

referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru 

soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;  

d)asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor 

clasei;  

g)persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la elevi.  

(4)  informează:  

a)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi 

examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;  

c)părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, comportamentul elevilor, frecvenţa acestora 

la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în 

scris, ori de câte ori este nevoie;  

d)părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea 
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se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei 

unităţi de învăţământ;  

e)părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, 

neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie. 

Art. 109. 

Profesorul diriginte îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.  

Art. 110. 

Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a)completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui, 

prenume, număr matricol);  

b)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

c)propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în 

conformitate cu reglementările prezentului regulament;  

d)aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către 

consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;  

e)pune în aplicare sancţiunile elevilor, decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul 

regulament şi statutul elevului;  

f)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul 

de elev;  

g)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;  

h)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

i)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului 

educaţional al elevilor;  

j)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.  

 

5.9. Comisiile din cadrul Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti 
 

Art. 111. 

La nivelul Colegiului Naţional “Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti funcţionează următoarele comisii:  

(1) cu caracter permanent;  

(2) cu caracter temporar;  

(3) cu caracter ocazional. 

Art. 112. 

 Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) comisia pentru curriculum;  
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b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

d) comisia pentru controlul managerial intern;  

e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii.  

 f) comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică. 

Art. 113. 

Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu 

caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul CNILC - Ploieṣti.  

Art. 114. 

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite la nivelul CNILC - Ploieṣti, prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

Art. 115. 

(1) Comisiile de la nivelul CNILC - Ploieṣti îşi desfăşoară activitatea în baza deciziei de constituire 

emise de director. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 112 (b) ṣi (e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai 

elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, 

respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor.  

(2) Activitatea comisiilor din CNILC - Ploieṣti precum şi documentele elaborate de membrii comisiei 

sunt reglementate prin acte normative ṣi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ.  

(3) CNILC - Ploieṣti îşi elaborează proceduri specifice privind funcţionarea comisiilor în funcţie de 

nevoile proprii. 

(4) Atribuțiile comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică sunt următoarele: 

a) asigură, la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din 

domeniul formării în cariera didactică; 

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul CNILC - Ploieṣti; 

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic și 

validează, după evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea numărului de 

credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoașterea și echivalarea în credite 

profesionale transferabile, a rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru 

dezvoltare profesională continuă și pentru evoluția în cariera didactică; 

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calității procesului de predare-

învățare-evaluare și a progresului școlar al elevilor; 

e) organizează activități pentru dezvoltare profesională continuă — acțiuni specifice unității de 

învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice; 
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g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended 

learning/online; 

h) realizează graficul activităților de practică pedagogică și monitorizează activitatea profesorilor 

mentori, în cazul în care unitatea de învățământ este școală de aplicație; 

i) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru cadrele 

didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în 

învățământul preuniversitar; 

j) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în cariera 

didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ; 

k) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și 

funcționare a CNILC - Ploieṣti. 

 

6. PERSONALUL DIN  

COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”- PLOIEȘTI 
 

6.1. Dispoziții generale 

 
Art. 116. 

(1) În Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, personalul este format din personal didactic, 

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

(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din unitatea de 

învățământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Colegiul Naţional „Ion 

Luca Caragiale”- Ploieṣti se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu instituția 

de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 117.  

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt cele reglementate de legislația în vigoare. 

(2) Personalul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti trebuie să îndeplinească condițiile 

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

(3) Personalul din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti trebuie să aibă o ținută morală 

demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și 

un comportament responsabil. 

(4) Personalului din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti îi este interzis să desfășoare şi 

să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială 

a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 
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(6) Personalul din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti are obligația de a veghea la 

siguranța elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților 

extracurriculare/extrașcolare. 

(7) Personalul din CNILC -Ploieṣti are responsabilitatea unei comunicări empatice, non-violente, aceea 

a adoptării unui comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor, cf. art.2, alin.(2) din OMEC 

4343/2020. 

(8) Personalul din Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti are obligația să sesizeze, după 

caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevului, inclusiv în legătură 

cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

(9) Personalul CNILC - Ploieṣti are obligaţia să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter 

personal ale elevilor, salariaţilor, conform Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în 

aplicare  a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016, activitate procedurată la nivelul unităţii de învăţământ. 

(10) Prelucrarea, de către Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti, a datelor cu caracter 

personal ale participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 

realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de asigurare a 

dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a procesului educaţional în 

cazul în care acesta nu se poate derula faţă în faţă, conform prevederilor legale în vigoare.  

(11) Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate 

de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: 

a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicaţia/platforma educaţională informatică;  

b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;  

c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin 

utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;  

d) rezultatele evaluării;  

e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: 

nume de utilizator şi parolă de acces.  

(12) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate 

online.  

Art. 118. 

(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții 

și prin proiectul de încadrare al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti. 

(2) Prin organigrama Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti se stabilesc: structura de 

conducere și ierarhia internă, organismele consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, 
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compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul 

de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul CNILC - Ploieṣti. 

Art. 119. 

(1) Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care   se 

află în subordinea directorului/directorilor adjuncţi, în conformitate cu organigrama CNILC-Ploieṣti. 

(2) În Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti, funcționează următoarele compartimente de 

specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum și alte compartimente, potrivit legislației în 

vigoare. 

 

6.2. Personalul didactic 

 
Art. 120. 

(1) Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației 

și ministrului sănătății. 

Art. 121. 

Personalul didactic are obligații și răspunderi de natură profesională, materială și morală, care 

garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 

Art. 122. 

Conform art. 96 din Statutul personalului didactic, libertatea inițiativei profesionale a personalului 

didactic se referă, în principal, la:  

a) conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de 

învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;  

b) utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului în scopul realizării obligațiilor profesionale;  

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ;  

d) organizarea unor activității extrașcolare cu scop educativ sau de cercetare științifică;  

e) colaborarea cu părinții, prin lectorate, și alte acțiuni colective cu caracter pedagogic;  

f) înființarea în unitatea de învățământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, 

formații artistice și sportive, publicații, conform legislației în vigoare;  

Art. 123. 

(1) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii. 

(2) La nivelul CNILC – Ploiești sunt decontate cursuri de formare profesională până la 400 de 

lei/curs în limita bugetului alocat, fără costuri adiționale: transport cazare, masă. 

(3) Criteriile de accesare a decontului pentru cursurile de formare profesională sunt precizate 

în HCA nr.754/09.06.2022, respectiv: cursurile  trebuie să fie prevăzute în planul anual de 
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formare profesională, să fie relevante pentru instituție, și analizate de consiliul de administrație 

al CNILC-Ploiești precum și de organizațiile sindicale de la nivelul instituției. 

Art. 124. 

Prezenţa la ore este obligatorie. Orice întârziere sau absenţă se sancţionează prin consemnarea în 

condica de prezenţă şi diminuarea corespunzătoare a retribuţiei. 

Art. 125. 

(1) Învoirile se fac pe bază de cerere scrisă, înregistrată cu cel puțin o zi înainte, adresată 

directorului şcolii şi cu respectarea Contractului Colectiv de Muncă, menționând numele cadrului 

didactic înlocuitor. În situații neprevăzute, se anunță în dimineaţa zilei respective absenţa de la 

activitate - telefonic - la director/director adjunct; în caz contrar, neprezentarea este considerată absenţă 

şi sancţionată conform reglementărilor în vigoare. 

(2) Atribuţiile din fişa individuală a postului sunt obligatorii. Nerespectarea acestora conduce, 

după caz, la diminuarea calificativului sau alte sancţiuni, conform legislației în vigoare. 

Art. 126. 

Conform art. 97 din Statutul personalului didactic: 

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nici 

o autoritate școlară sau publică.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în 

timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în situațiile în 

care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform 

constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercițiilor de alarmare pentru situații de 

urgență. 

(3) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activității didactice poate fi făcută 

numai cu acordul celui care o conduce.  

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau alte 

persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv. 

Art. 127. 

În Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti se organizează permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au maxim 3 ore de curs 

sau sunt în zi metodică. Profesorii de serviciu sunt planificați conform unei planificări realizate și 

afișate la începutul anului școlar. Profesorul de serviciu asigură desfăşurarea procesului de învăţământ 

în bune condiţii, îndrumând şi controlând activitatea din şcoală, având următoarele atribuţii stabilite, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(1) Este prezent în unitatea şcolară cu 15 minute înainte de începerea serviciului pe şcoală. 

(2) Verifică împreună cu secretarul șef (sau cu unul din secretarii școlii) existenţa cataloagelor la 

începutul şi la sfârşitul turei sale și completează procesul-verbal. 

(3) Asigură desfășurarea programului în bune condiţii: intrarea la timp a elevilor la ore, prezenţa 

profesorilor în fiecare clasă și, în cazul în care sunt profesori care - din motive întemeiate - nu sunt 
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prezenți la ore, asigură suplinirea acestora. 

(4) Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor, intervine în 

cazul în care sunt abateri disciplinare sau evenimente deosebite, pe care le consemnează ulterior în 

procesul-verbal. 

(5) Profesorul de serviciu consemnează în registrul special de procese-verbale evenimentele deosebite 

care se petrec în perioada desfăşurării serviciului său. 

(6) Profesorii de serviciu care nu-şi realizează atribuţiile pot fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală 

şi/sau sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 128. 

(1) În situația desfășurării activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, personalul 

didactic are următoarele atribuţii conform OMEC 5545/2020: 

a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor 

privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme 

educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;  

c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru 

înregistrarea progresului elevilor;  

e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare 

astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de 

lucru. 

(2) În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi şi îi încurajează prin 

oferirea feedback-ului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii şi pe rezultat, nu pe 

consecinţe.  

 

6.3. Personalul didactic auxiliar 

Art. 129. 

(1) Personalul didactic auxiliar din Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti este format din: 

secretar, bibliotecar, laborant, inginer de sistem, pedagog școlar,  administrator financiar (contabil), 

administrator de patrimoniu.  

(2) Personalul didactic auxiliar are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 130. 

(1)Timpul săptămânal de activitate (40 de ore) a personalului didactic auxiliar este identic cu cel 

stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.  

(2) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în fişa postului 
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6.4. Personalul nedidactic 

Art. 131. 

(1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă 

aplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Colegiul Naţional 

„Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de 

învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti se face de 

către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de 

muncă. 

Art. 132. 

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit 

nevoilor Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti și se aprobă de către directorul/directorul 

adjunct al unității de învățământ. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire; în funcție 

de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor 

sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele 

necesare unității de învățământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de 

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării 

securității elevilor/personalului din unitate. 

 

6.5. Evaluarea personalului 

Art. 133. 

Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de 

muncă aplicabile. 

Art. 134. 

(1) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se realizează în baza fișei de evaluare adusă la 

cunoștință acestora la începutul anului școlar, de către o comisie specifică aprobată de consiliul de 

administraţie al instituţiei ṣi numită prin decizia directorului. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează în perioada 1—31 ianuarie a fiecărui an, pentru 

anul calendaristic anterior. 

(3) Conducerea CNILC - Ploieṣti va comunica în scris personalului didactic/didactic auxiliar/ 
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nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice. 

(4) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului 

acordat de consiliul de administraţie. 

(5) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul CNILC-Ploiești în 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului, conform O.M. nr. 6143/2011, 

art. 12. 

 

6.6. Răspunderea disciplinară a personalului 
Art. 135. 

Personalul didactic și personalul didactic auxiliar răspund disciplinar conform Legii educației 

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

Art. 136. 

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

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.7. Evaluarea C.N.  „Ion Luca Caragiale”- Ploieṣti 

  
Art. 137. 

Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:  

a) inspecţia de evaluare instituţională a CNILC - Ploieṣti;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

 Art. 138. 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar.  

Art. 139. 

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Colegiului Naţional “Ion Luca Caragiale” - Ploieṣti 

funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, CNILC - Ploieṣti elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 

regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  

(3) Conducerea CNILC - Ploieṣti este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  

Art. 140.  

(1) Atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt stabilite în 

conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
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(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei se bazează pe analiza raportului de 

evaluare internă a activităţii din CNILC - Ploieṣti.  

 Art. 141. 

(1) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în CNILC - Ploieṣti se realizează în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(2) CNILC - Ploieṣti se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.  

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

 

 

7. BENEFICIARII PRIMARI : ELEVII 

7.1. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 

 

Art. 142.  

În Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”-Ploiești, beneficiarii primari ai educației sunt preșcolarii și 

elevii. 

Art. 143. 

(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în CNILC - Ploieṣti, în 

condiţiile legii. 

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

prezentului regulament, ca urmare a solicitării scrise a părinților sau a reprezentanților legali. 

(3) Calitatea de elev se păstrează pe tot parcursul şcolarizării, până la încheierea studiilor din 

învăţământul secundar superior liceal. 

Art. 144. 

(1) Înscrierea în învățământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

educației. 

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare 

a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții 

sau reprezentanții legali pot depune la secretariatul CNILC - Ploieṣti o solicitare de retragere a elevului 

în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la 

cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar în care s-a solicitat retragerea, 

în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. 

(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), CNILC - Ploieṣti va consilia părinții/ 

reprezentanții legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi va informa 

că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă 

necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras. 
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Art. 145. 

Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal se face în conformitate cu metodologiile aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art. 146. 

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere 

în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației. 

Art. 147. 

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 

existente în programul CNILC - Ploieṣti. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar, de către 

CNILC - Ploieṣti.   

(3) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, 

în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu 

este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție. 

(4)  Motivarea absențelor se face de către învățătorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. În cazul elevilor minori, părinții sau 

reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/ profesorului pentru învățământul 

primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată 

de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/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 școlar sau a medicului de familie care are în 

evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.   

(6) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate 

unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau 

reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/profesorului pentru 

învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate anterior de către directorul CNILC - 

Ploieṣti, conform ANEXEI 4; 

(7) Elevilor navetiști le este permisă plecarea cu maximum 20 de minute înainte de încheierea 

ultimei ore de curs, respectiv PM6 (intervalul 18.10-19.00), și întârzierea cu maximum 20 de 

minute la prima oră de curs, respectiv AM1 (intervalul 07.30-8.20). În acest sens, 

părinții/reprezentanții legali sau după caz elevul major, completează o solicitare prin care își 

asumă responsabilitatea securității copilului, respectiv a persoanei proprii (în cazul elevului 

major) în intervalul anterior menționat, conform Anexei 6 din prezentul Regulament. 

(8) În situaţii speciale - urgenţe medicale, familiale: 

• elevii majori pot părăsi incinta şcolii după completarea unei cereri conform ANEXEI 6, 

cerere aprobată de directorul/directorul adjunct. 
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• elevii minori pot părăsi incinta şcolii, preluați de către unul dintre părinți/bunici sau de 

către reprezentantul legal, de la dirigintele clasei/ profesorul de serviciu/profesorul de 

serviciu prin semnarea într-un Registru de evidență înregistrat la secretariatul colegiului 

și destinat acestor situații. 

(9) Învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte păstrează la sediul CNILC - 

Ploieṣti, pe tot parcursul anului școlar, actele pe baza cărora se face motivarea absențelor, prezentate 

în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului. 

(9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(9) atrage declararea absențelor ca nemotivate. 

(10) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului. 

Art. 148. 

(1) La cererea scrisă a directorilor cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a 

conducerilor structurilor naționale sportive, directorul CNILC - Ploieṣti aprobă motivarea absențelor 

elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și 

internațional. 

(2)  Directorul CNILC - Ploieṣti aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele 

și concursurile școlare organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și 

internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 

Art. 149. 

Elevii retrași se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul anului școlar, la același nivel/ciclu 

de învățământ și aceeași formă de învățământ, cu susținerea, după caz, a examenelor de diferență, 

redobîndind astfel calitatea de elev. 

7.2. Admiterea şi înscrierea elevilor în CNILC - Ploieşti 

Art. 150. 

(1) Organizarea în CNILC - Ploieṣti a examenelor de admitere în învăţământul liceal, precum şi a 

examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei.  

(2) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învăţământului primar. În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la 

data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot 

fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului 

calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 

(3) Este permisă organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a  care urmăresc 

formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea 

verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective.  

(a) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de 
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circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie 

internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba 

de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care 

optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu 

predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al 

elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională 

este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul 

pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe al limbii respective.  

(b) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către instituţia/organizaţia 

care administrează examenul respectiv, a diplomei menţionate la alin. (3) litera (a), 

părintele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă care să ateste promovarea 

examenului, eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.  

(4) CNILC - Ploieṣti poate organiza testarea elevilor la disciplina matematică în vederea constituirii 

clasei a V-a, în cazul în care numărul elevilor înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobat prin planul 

de şcolarizare, conform legislaţiei în vigoare.  

(5) CNILC – Ploieṣti poate stabili criterii specifice, conform legislaţiei în vigoare, în vederea 

constituirii clasei a IX-a de matematică-informatică, intensiv informatică, criterii aduse la cunoṣtinţa 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

7.3. Transferul elevilor 

Art. 151. 

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

la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ la care se face transferul.  

Art. 152. 

Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ de la care se transferă. Consiliul de administraţie la care se solicită transferul motivează, 

în scris, refuzul de aprobare a cererii. 

Art. 153. 

(1) În învăţământul primar, gimnazial, liceal, elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu 

la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor 

maxime de elevi la grupa/formaţiunea de studiu.  

(2) În situaţii excepţionale, bine motivate, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor 

maxime de elevi la grupa/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului 

maxim, conform legislației în vigoare. 
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Art. 154. 

(1) În învăţământul liceal, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera sau specializarea, este 

condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.  

(2) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri-

cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al 

CNILC - Ploieṣti şi la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.  

Art. 155. 

(1) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea 

următoarelor condiţii:  

a)  în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în 

vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei 

medicale județene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile 

excepționale prevăzute la art. 157 alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege; 

b) elevii din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel 

puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;  

c) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita 

efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;  

d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera 

doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi 

specializarea la care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învăţământul profesional 

cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de 

medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă; 

e) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență 

cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, pe parcursul vacanțelor 

școlare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. 

(2) Elevii din învățământul liceal se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel: 

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență, 

după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7 la fiecare 

disciplină, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul 

de organizare și funcționare CNILC - Ploieṣti; transferul se face, de regulă, în aceeași clasă; 

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență redusă, 

în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență 

la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor 
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de diferență. Elevii din învățământul profesional și tehnic dual se pot transfera în învățământul care nu 

are caracteristicile acestei forme de organizare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de 

diferență, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul 

de organizare și funcționare a CNILC - Ploieṣti. 

 Art. 156. 

(1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională 

în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de 

circulaţie internaţională se realizează astfel:  

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învăţământ 

la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal 

la o formaţiune de studiu cu predarea intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un 

test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă;  

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în care elevul se 

transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ;  

c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, 

respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine examene de diferenţă (după caz) 

şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în unitatea de învăţământ la care se transferă.  

(2)Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de învăţământ de către o 

comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ.  

(3)Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei nonlingvistice vor susţine 

examen de diferenţă în vacanţele şcolare. 

Art. 157. 

(1)Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, 

de regulă, în perioada vacanţelor școlare. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade: 

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în vacanțele școlare;  

Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la alin. (4); 

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a 

specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de 

administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberate pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția 

de sănătate publică; 

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional; 

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 
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e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv 

la celelalte clase; 

f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 

administrație al inspectoratului școlar. 

Art. 158 . 

Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  

 

Art. 159. 

Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu acordul 

unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare. 

Art. 160. 

După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară 

a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este 

obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 

10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de 

învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.  

 

 

7.4. Evaluarea elevilor 
 

Art. 161.  

Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, 

orientarea și optimizarea acesteia.  

Art. 162.   

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează la nivel de 

disciplină, domeniu de studiu. 

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back 

real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.  

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de 

coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale. 

Art. 163.  

(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.  

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a 

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale 

copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de 

către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.  
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Art. 164. 

 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice 

ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:  

a) evaluări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente și activități practice;  

d) referate; 

 e) proiecte;  

f) probe practice;  

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației/ISJ PH.  

(2) În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină cel 

puțin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.  

Art. 165.  

Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerințelor didactico-

metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului național.  

Art. 166. 

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

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la clasa pregătitoare;  

b) calificative la clasele I—IV;  

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar.  

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

„Calificativul/data”, respectiv „Nota/data” sau în catalogul electronic, în cazul unităților-pilot în care 

se utilizează acesta, cu obligativitatea tipăririi, înregistrării și arhivării acestuia la sfârșitul anului școlar 

prin compartimentul secretariat. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), rezultatele evaluării sunt consemnate, pentru clasa 

pregătitoare, în raportul anual de evaluare.  

(4) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului 

regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.  

(5) Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, 

elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, care 

va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială 

și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.  

Art. 167. 

(1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog  și 

în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
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(2) Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit 

de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore 

prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel 

puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.  

(3) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul 

de calificative/note prevăzut la alin. (2), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în 

ultimele trei săptămâni ale anului școlar.  

Art. 168.  

(1) La sfârșitul anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor.  

(2) La sfârșitul anului școlar, învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte 

consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și 

comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de CNILC - Ploieṣti.  

(3) La sfârșitul anului școlar, învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte 

consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev. 

 Art. 169.   

(1) La fiecare disciplină de studiu se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei 

aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face 

în favoarea elevului.  

(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie.  

(3) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a 

mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare. 

 Art. 170.  

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu.  

(2) Pentru aceste clase, calificativul pe disciplină se stabilește astfel: se aleg două calificative cu 

frecvența cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de recapitulare și de 

consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta 

pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor criterii:  

a) progresul sau regresul elevului; 

b) raportul efort-performanță realizată;  

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul 

didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui/reprezentantului legal.  

Art. 171.  

(1) În învățământul primar, calificativele anuale la fiecare disciplină se consemnează în catalog de 

către învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul de specialitate. Calificativele la 

purtare se consemnează în catalog de către învățătorii/profesorii pentru învățământul primar.  

(2) În învățământul secundar inferior, secundar superior, mediile anuale pe disciplină se consemnează 

în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina 
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(3) Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.  

Art. 172.  

(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor 

elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în anul în care sunt 

scutiți medical.  

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în anul școlar”, specificând totodată documentul medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la 

secretariat.  

(3) Elevii scutiți medical nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și 

sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se 

consemnează în catalog.  

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, 

cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, 

de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. 

Art.173.   

Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale 

olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor structuri 

sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii 

se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia aparțin. În cazul în 

care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele 

discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la 

unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului 

regulament.  

Art. 174.  

(1) Organizarea predării disciplinei Religie se realizează conform Ordinul MECS nr. 5232/2015, 

modificat prin Ordinul 3218 din 16 februarie 2018. 

(2) În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situaţia şcolară se încheie fără 

disciplina Religie. 

(3)  Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi 

exercite dreptul de a NU participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere 

adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 

(4)  Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului 

major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(5)  Cererile se depun la secretariatul unităţii de învăţământ la care este înscris elevul şi se 

înregistrează în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR). 

(6)  Cererea depusă este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul 
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preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. 

(7) Absenţele şi calificativele/notele obţinute de elevi la ora de Religie organizată de cultul 

religios se transmit în CNILC Ploiești, printr-un document semnat şi ştampilat, la termenele 

prevăzute în acordul de parteneriat încheiat între ISJPH şi reprezentanţii instituţiilor de cult, şi 

se transcriu în catalogul clasei de către învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau 

profesorul diriginte al clasei din care face parte elevul. 

(8) Elevii care nu frecventează ora de religie se află într-una din următoarele situații: 

a) pot rămâne în sala de clasă, cu acordul cadrului didactic și fără a perturba ora de 

curs. 

b) vor desfășura activități școlare în cadrul bibliotecii sau intr-o sală de clasă, sub 

supravegherea profesorului de serviciu. 

Art. 175.  

Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu cel 

puțin media anuală 5/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6/calificativul „Suficient” 

Art. 176. 

(1) Sunt declarați amânați elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe 

discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an 

școlar la disciplinele respective și nu au numărul minim de calificative/note prevăzut de prezentul 

regulament;  

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări  oficiale, 

pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, 

interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;  

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

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

e) nu au un număr suficient de calificative/note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 

calificativele/ mediile anuale la disciplinele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic 

din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.  

Art. 177. 

Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă 

stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu promovează la una sau două discipline 

de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați se pot prezenta la 

sesiunea de examene de corigențe. Elevii declarați amânați din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I 

care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația 

școlară.  

Art. 178. 

(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5 la cel mult 
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două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a 

situației școlare la cel mult două discipline de studiu.  

(2) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o 

perioadă stabilită de Ministerul Educației. 

Art. 179.  

(1) Sunt declarați repetenți:  

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline 

de învățământ care se finalizează la sfârșitul anului școlar.  

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai mică de 6;  

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu promovează 

examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;  

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină;  

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul 

anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării 

fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților 

și atitudinilor față de învățare, rămân în colectivele în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar 

următor, într-un program de remediere/recuperare școlară, realizat de un învățător/profesor pentru 

învățământul primar împreună cu un specialist de la centrul județean de resurse și asistență 

educațională.  

Art. 180. 

(1) Elevii declarați repetenți se înscriu, la cerere, în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la 

aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de 

lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învățământ.  

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior declarați repetenți la sfârșitul primului an de 

studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție 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 care repetă a doua oară un an 

școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate realiza în învățământul cu 

frecvență redusă.  

Art. 181.  

(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, 

o singură dată pe an școlar.  

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul CNILC, în termen de 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor examenului de corigență.  

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com


 
 

 

  

 COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, tel/fax: 0244.522.340 

secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com, http://www.cn-

caragiale.ro/ 

 

 

Page 68 of 125 

 

de data începerii cursurilor noului an școlar. 

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizie a directorului și este formată din alte cadre 

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

 Art. 182.  

(1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați, examinarea se face din toată materia studiată în anul 

școlar, conform programei școlare.  

(2) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în anul 

școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.  

(3) Disciplinele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în 

curriculumul diferențiat al specializării a clasei la care se face transferul și care nu au fost studiate de 

candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de 

diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul 

pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.  

(4) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii.  

(5) În cazul elevilor transferați în timpul anului școlar, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei 

în care se transferă.  

(6) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele 

respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați 

amânați.  

Art. 183. 

Frecventarea învățământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani. Persoanele care 

nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani 

vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, și la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale 

sau la forma cu frecvență redusă.  

Art. 184.  

(1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din 

altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României 

activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în 

România numai după recunoașterea sau echivalarea de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova, 

respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de 

diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, 

indiferent de momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai acestora solicită școlarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind 

evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.  
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(4) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se 

face, prin decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care 

predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ, 

din care fac parte și directorul/directorul adjunct și un psiholog/consilier școlar.  

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de vârsta și nivelul 

dezvoltării psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma 

unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.  

(6) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 

nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinții, 

pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România 

sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea Inspectoratului Școlar 

Județean Prahova, respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul 

audient este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu 

privire la activitatea desfășurată — note, absențe etc.  

(9) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale 

din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial, iar între ultima clasă echivalată și clasa 

în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase care nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului școlar, în scris, 

în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situației școlare pentru 

anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.  

(10) În contextul prevăzut la alin. (9) inspectoratul școlar constituie o comisie de evaluare formată din 

cadre didactice și cel puțin un inspector școlar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de 

cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate disciplinele din planul-cadru de 

învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea 

tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaștere 

și echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (9). Modul de desfășurare și rezultatele 

evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ în care elevul 

urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor, indiferent de 

cetățenie sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale 

din alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției Române pentru Asigurarea Calității 
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în Învățământul Preuniversitar. 

(11) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline 

din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul 

nu promovează examenele prevăzute la alin. (9) la 3 sau mai multe discipline acesta este evaluat, după 

caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferență la cel mult două 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afișate rezultatele evaluării. Dacă 

părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore 

de la afișarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează 

nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat 

examenele la toate disciplinele.  

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea și participarea la cursul de inițiere în 

limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației. Pentru 

persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională, înscrierea în 

învățământul românesc, la oricare din formele de învățământ, se poate face, în cazul elevilor majori, 

la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinților sau reprezentanților legali. 

Înscrierea în învățământul preuniversitar se poate face, în condițiile participării la cursul de inițiere în 

limba română și, după caz, fie după primirea avizului privind recunoașterea și echivalarea studiilor de 

către instituțiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (9)—(11).  

(13) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învățământul obligatoriu din România.  

(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar din România.  

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1)—(11), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 

iunie 1994, elevilor români înscriși în sistemul școlilor europene, reintegrați în sistemul educațional 

național, li se recunosc și li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către 

Ministerul Educației, prin direcția cu atribuții în domeniul școlilor europene, notele/calificativele 

obținute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare. 

 Art. 185. 

(1) Elevilor din CNILC - Ploieṣti, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă 

determinată de timp, li se rezervă locul în această unitate de învăţământ la solicitarea scrisă a părintelui, 

reprezentantului legal.  

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 

învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate 

echivala anul școlar parcurs în străinătate.  

Art. 186. 
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(1) Consiliul profesoral validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a 

cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, 

numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, precum și numele elevilor cu note la purtare 

mai mici de 7. 

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților sau 

reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori de către învățător/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor.  

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte comunică în scris părinților, reprezentantului legal programul de desfășurare a examenelor de 

corigență și perioada de încheiere a situației școlare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al elevului/absolventului 

major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

7.5. Statutul elevului 

Art. 187. 

Prezentul capitol reglementează drepturile și obligațiile elevilor din CNILC – Ploieşti, în conformitate 

cu ordinul de ministru nr.4742/2016, privind aprobarea Statutului elevului. 

 

7.5.1. Drepturile elevilor 

 

Art. 188. 

Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle 

pe care le au  în calitate de elevi şi cetăţeni:  

(a) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(b) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(c) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ. 

Art. 189.  

Drepturile educaţionale : 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistem educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la învăţământ 

echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de 

parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în CNILC - Ploieṣti, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către 

cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării 
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competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite; 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de 

învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul Colegiului. CNILC - Ploieṣti se va asigura că niciun elev 

nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, 

dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie 

socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial 

discriminatoriu; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de CNILC, fiindu-le asigurată cel puţin 

o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare- 

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre 

părţi; 

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare; 

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a CNILC, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii 

de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi 

proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. 

Colegiul va asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materialele necesare realizării 

sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare; 

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 

viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, 
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următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea 

invectivelor şi a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu 

excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi 

a învăţământului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr 

adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 

didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi 

cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor 

şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor 

regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în 

programa şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 

parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de 

vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-

un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; 

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, 

respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o 

perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

aa) dreptul de a oferi feedback cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor 

fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode 

didactice; 

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer între tipurile de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii; 

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul Colegiului; 

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 

Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 190. 

(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi. 

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 

Ministrului Educaţiei, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special 

integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o 

categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale. 

Art. 191.  

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, elevul sau, după 

caz, părintele, reprezentantului legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

a) Elevul sau, după caz, părintele, reprezentantului legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice 

rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, reprezentantului legal, în termen de maximum 

5 zile de la comunicare; 

b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de 

învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice; 

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din şcoală, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă; 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma 

reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două 

cadre didactice; 

e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată 

în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne 

neschimbată. În  cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de 

cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată; 

f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul 

trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila 

unităţii de învăţământ; 
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g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă; 

h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/profesori pentru 

învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, 

de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din 

alte unităţi de învăţământ. 

Art. 192. 

Drepturi de asociere şi de exprimare 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere şi de exprimare: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 

culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în colegiu, la cererea 

grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la 

reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-

o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea 

şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de regulamentele 

interne ale Colegiului; 

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui 

elevilor, cu acordul conducerii CNILC - Ploieṣti ṣi fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica 

materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii 

naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care constituie atacuri xenofobe, 

denigratoare sau discriminatorii. 

Art. 193. 

Drepturi sociale 

(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale, conform Statutului Elevului în vigoare: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval 

şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic; 

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin. (1), litera 

a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în 
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care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare 

sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile 

generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei; 

e) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 

frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate („bani de 

liceu”); 

f) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau 

de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială 

constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmamentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi 

de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene  de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului; 

g) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente; 

h) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare și masa ale internatelor și cantinei 

școlare, ȋn concordanţă cu regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului şi cu regulamentul 

de funcţionare specific internatului; 

i) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale al elevilor cu performanţe şcolare 

înalte, precum şi al celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în 

activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat; 

j) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internațional 

de către stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

k) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi 

logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului sănătăţii, se realizează 

examinarea stării de sănătate a elevilor; 

l) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, 

de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii; 

m) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, 

bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la litera l), conform legii. 

(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art.193 alin (1) lit. d): 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul 

burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de 

administraţie ale CNILC - Ploieṣti, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform 

legii; 

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte 
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persoane juridice sau fizice, conform legii; 

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor, în condiţiile legii; 

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul 

în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile; 

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de 

stat, în condiţiile legii. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul 

obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor 

locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor 

elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 

(4) În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente 

frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate. 

Art. 194. 

Alte drepturi 

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. CNILC 

va emite documentele solicitate, conform legii;  

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile 

Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul 

Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 

disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de CNILC, procedurile de evaluare, 

baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de 

acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; 

Inspectoratul şcolar sau CNILC pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele 

disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu. 

 

7.5.2. Îndatoriri. Obligaţii. Interdicţii 

 

Art. 195. 

Îndatoriri/Obligaţii. 

Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile CNILC; 
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c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă 

şi adecvată; 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţilor competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii CNILC - Ploieṣti cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice; 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către CNILC - 

Ploieṣti; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

CNILC - Ploieṣti, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru luare 

cunoştinţă despre situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a CNILC - Ploieṣti; 

p) de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de 

transport şi de a respecta regulile de circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă, 

normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele 

de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului; 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 

medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 

personalului din unitate. 

Art. 196. 

Interdicţii 

Elevilor le este interzis: 
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a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul 

unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în CNILC - Ploieṣti, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa 

sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

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

d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul CNILC - Ploieṣti de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante 

sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează 

la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu prevederile 

legale, conform art.15, lit.e din Statutul elevului; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

colegiului; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de 

urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă 

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul CNILC – Ploieşti; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul CNILC în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori care o 

pot face pe baza cererii scrise înregistrate la secretariatul școlii sau în situaţiile prevăzute de 

regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor; 

n) să pătrundă în incinta școlii și să folosească mingi, skateboarduri, role, trotinete; 

o) să se joace în timpul pauzelor sau al orelor cu mingea pe terenurile de sport și în curtea școlii fără 

să fie supravegheați de un profesor de specialitate; 

p) Se interzice accesul în şcoală elevilor care, prin ţinuta lor, sfidează bunul gust, moralitatea 

sau creează un complex de inferioritate colegilor prin extravaganţă şi opulenţă; 

r) Se interzice, pentru fete: 
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- purtarea fustelor scurte, a bluzelor deasupra taliei, a pantalonilor cu 

petice/rupți/imprimați/colorați strident, a colanților, a bijuteriilor stridente; 

- vopsirea părului sau a unghiilor lungi în culori stridente, extensii/dreaduri, piercing 

facial, tatuaje vizibile; 

- folosirea excesivă a machiajului; 

s) Se interzice, pentru băieţi: 

- purtarea părului neprins (dacă depășește lobul urechii), a părului vopsit, a dreadurilor, 

a piercingului facial, a tatuajelor vizibile; 

- purtarea pantalonilor foarte largi sau scurţi, a pantalonilor cu 

petice/rupți/imprimați/colorați strident, cu bazon lăsat; 

t) Este interzisă staţionarea elevilor pe coridoare sau în curtea şcolii, în timpul orelor. Este 

interzisă staționarea în holul principal sau în faţa cancelariei. Orice problemă va fi rezolvată cu 

sprijinul profesorului de serviciu; 

(u) Fumatul în incinta şcolii, inclusiv ţigări electronice, este strict interzis; 

(v) Folosirea sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor sau a bazei sportive în afara 

programului şcolii este permisă numai în prezenţa unui profesor îndrumător sau, în cazuri 

speciale, cu aprobarea conducerii. Doritorii vor înainta din timp cereri spre aprobare, însoţite 

de tabele nominale vizate de coordonatorul activităţii care-şi asumă responsabilitatea 

respectării, de către cei în cauză, a prezentului regulament;  

x) Este interzisă utilizarea cărților de joc atât în timpul orelor de curs cât și în timpul pauzelor; 

y) Este interzisă utilizarea boxelor de sunet în alt scop decât cel didactic și fără permisiunea 

profesorului. 

Art. 197.  

(1) Elevii claselor pot efectua serviciul pe clasă în perechi, după un grafic intern al clasei stabilit de 

profesorul diriginte. 

(2) Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: 

a) să prezinte la fiecare oră situaţia elevilor clasei (prezenţi, absenţi); 

b) să aerisească în pauză sala de curs; 

c) să supravegheze menţinerea curăţeniei în sala de clasă; 

d) să asigure marker și burete la fiecare oră de curs; 

e) să șteargă tabla înaintea intrării profesorului la oră şi în timpul orei. 

Art. 198. 

(1) Elevii care săvârşesc fapte în perimetrul CNILC - Ploieṣti sau în cadrul activităţilor extraşcolare 

prin care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul şcolar, vor fi sancţionaţi în funcţie 

de gravitatea acestora, conform prevederilor prezentului regulament. 

(2) Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 
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(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

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

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din CNILC - Ploieṣti; 

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după 

caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau a personalului şcolii este 

interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Pentru toti elevii din învățământul preuniversitar la fiecare 20 absenţe nejustificate din 

totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul total de ore la o disciplină, 

va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. La 15 absențe nemotivate învățătorul/ profesorul 

pentru învățământul primar/profesorul diriginte va transmite părintelui/ reprezentantului legal/ 

o ÎNȘTIINȚARE scrisă în acest sens, prin e-email sau în mod direct prin convocarea acestuia la 

școală. 

Art. 199. 

Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

Art. 200. 

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea acestuia, 

care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 201. 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte. 

Art. 202. 

(1)Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/reprezentantului legal, 

pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
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(3) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

Art. 203. 

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

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de 

consiliul profesoral al unităţii de învățământ, conform Statutului Elevului, art .19. 

Art. 204. 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 

document care se înmânează de către învăţător/profesorul pentru învăţământulprimar/profesorul 

diriginte/director, sub semnătură, părintelui, reprezentantului legal al elevului minor şi elevului, dacă 

acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 205. 

Anularea și contestarea sancţiunilor 

(1) După opt săptămâni sau la încheierea  anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul 

căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 198, alin.(4), lit. a-d dă dovadă de un 

comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la 

încheierea anului şcolar, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancţiunea. 

(3) Contestarea sancţiunilor care pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 198 se adresează, de către 

elevul major sau, după caz, de către părintele/reprezentantului legal al elevului, consiliului de 

administraţie al CNILC, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(4) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul CNILC. 

Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de 

contencios administrativ, conform legii. 

Art. 206. 

Pagube patrimoniale 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt 

obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 

ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. Răspunderea materială se referă la : 

a) deteriorarea mobilierului, a dotărilor şi a tâmplăriei din spaţiile de învăţământ, grupurile sanitare, 

coridoare şi vestiare; 
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b) deteriorarea pereţilor exteriori sau interiori ai şcolii prin lovire cu obiecte care murdăresc sau distrug 

tencuiala; 

c) spargerea geamurilor etc. 

(2) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor CNILC - Ploiești 

sunt obligaţi să acopere, ȋn conformitate cu prevederile art. 1357 -1374 din Codul civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori 

să suporte toate cheltuielile pentru ȋnlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase, conform art.28 

din Statutul Elevului. 

(3) Pagubele cu autori nedescoperiţi vor fi suportate de ambele clase care învaţă în sala respectivă, 

după caz, săptămânal. 

(4) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de 

manual deteriorat. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

Art. 207.  

La nivelul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” sunt considerate abateri disciplinare 

următoarele situații specifice: 

(1) absențe nemotivate; 

(2) copiat; 

(3) ținută indecentâ, neadecvată; 

(4) distrugerea bunurilor școlii: măzgălirea băncilor şi a pereţilor, deteriorarea tablei, băncilor 

sau a dulapului, vandalizarea bunurilor școlii; 

(5) nepăstrarea curățeniei în sălile de clasă, laboratoare, coridoare și în curtea școlii; 

(6) deteriorarea și pierderea manualelor școlare, a cărților din biblioteca școlii; 

(7) folosirea telefonului mobil sau a altor mijloace media în timpul orelor, fără acordul cadrului 

didactic și în alte scopuri decât cele didactice; 

(8) filmarea în timpul pauzelor, în incinta școlii, în curtea școlii și difuzarea acestor filmări în 

mediul online. 

(9) Înregistrarea orei de curs (cu telefonul mobil sau cu alte mijloace audio-video) și difuzarea 

fără acordul profesorului; 

(10) Deranjarea orelor de curs; 

(11) Refuzul de a se supune instrucțiunilor personalului școlii; 

(12) Implicarea în conflicte violente, bătaie între elevi; 

(13) Accidentarea unor persoane prin aruncarea unor obiecte pe fereastră; 

(14) Jignirea cadrelor didactice, a personalului administrativ și de serviciu: .comportament 

ostentativ, săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de înjurii, 

expresii vulgare, ameninţări, etc. 
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(15) Implicarea în acțiuni care ating renumele și imaginea Colegiului: afişe, manifeste, 

înscrisuri cu conţinut denigrator, postări pe internet, participarea la acţiuni de protest care 

afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ; 

(16) Furturile de la colegi sau din patrimoniul școlii; 

(17) Însușirea unor bunuri găsite în sălile de clasă/incinta școlii; 

(18) Introducerea și utilizarea în școală a armelor albe, de foc, material exploziv (cuţite, arme 

cu aer comprimat, spray- uri paralizante, petarde, artificii, etc.) 

(19) Fumat 

(20) Consumul de băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc; 

(21) Utilizarea cărților de joc atât în timpul orelor de curs cât și în timpul pauzelor; 

(22) Utilizarea boxelor de sunet în alt scop decât în cel didactic și fără permisiunea 

profesorului; 

(23) Părăsirea locului indicat/ incintei școlii de către elevii care nu frecventează ora de religie. 

(24) Consumul și traficul de droguri, practicarea prostituției; 

(25) Falsificarea notelor și a mediilor în carnetele de elev; 

(26) Falsificarea motivărilor pentru absențe; 

(27) Falsificarea și trecerea notelor în catalog, distrugerea documentelor școlare; 

(28) Complicitate la falsificarea și trecerea notelor în catalog, distrugerea documentelor 

școlare; 

(29) Deformarea/ascunderea cu intenție a adevărului țn cazul unor fapte reprobabile cu 

consecințe negative asupra imaginii școlii/eleviilor/personalului școlii; 

(30) Limbaj vulgar pe rețelel de socializare; 

(31) Violență în limbaj, între elevi; 

(32) Aducerea şi difuzarea unor materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa; 

(33) Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic; 

(34) Hărțuirea cadrelor didactice/personalului școlii prin șicane repetate, interpelări 

contradictorii neadecvate, repetate; 

(35) Introducerea în incinta școlii, fără permisiunea cadrelor didactice, a unor persoane 

străine. 
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7.5.3. Recompensarea elevilor 

Art. 208. 

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 

recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, reprezentant legal, cu menţiunea faptelor 

deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

f) premiul de onoare al CNILC - Ploieṣti. 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, 

la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează 

financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei. 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 

medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a 

directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline de studiu, potrivit consiliului profesoral al 

CNILC - Ploieṣti; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 

merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul gimnazial şi liceal pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale CNILC - Ploieṣti; 

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate 

la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

(6) CNILC - Ploieṣti poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale elevilor la nivel local, naţional 

şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, 

a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea. 
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7.6. Reprezentarea ṣi asocierea elevilor 

Art. 209. 

În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor. 

Art. 210.  

Consiliul Naţional al Elevilor şi asociaţiile reprezentative ale elevilor au următoarele drepturi:  

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore care privesc dezvoltarea învăţământului 

preuniversitar şi a procesului educaţional, după caz şi după nivelul de reprezentativitate; 

b) dreptul de a folosi spaţiul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea obiectivelor asumate şi pentru 

a derula activităţile interne, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în 

condiţiile legii. 

Moduri de reprezentare 

Art. 211.   

Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin: 

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele-foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi 

structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional; 

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau 

consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional; 

c) participarea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform 

legii; 

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz; 

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică; 

f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentanților elevilor, inclusiv 

organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

Art. 212. 

Elevii reprezentanţi 

Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: 

a) președintele şi vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor; 

b) reprezentanţii elevilor în birourile executive ale consiliului judeţean al elevilor/Consiliul Naţional 

al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce 

au prevăzut în statut scopul reprezentării elevilor; 

c) reprezentantul elevilor în consiliul de administrație; 

d) reprezentanţii elevilor în comisiile CNILC, ISJ PH, autorităţilor locale sau centrale.  

Art. 213.  

Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor 
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(1) Reprezentanţii elevilor din consiliul de administrație sau din forurile decizionale sau consultative 

ale CNILC - Ploieṣti sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ 

liceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor. Este interzisă limitarea 

sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 

religie, statut socio-economic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, 

dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară 

precum şi orice alt criteriu discriminatoriu. 

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ le este interzis să influenţeze procedurile de 

alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se 

sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-

un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor. 

Art. 214. 

(1) Asociaţia reprezentativă a elevilor constituită la nivelul CNILC, are dreptul să monitorizeze 

procesul electoral de desemnare a reprezentanţilor elevilor. 

(2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative. 

Art. 215. 

Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi 

la informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii; 

b) de a folosi baza materială a CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu îndatoririle ce le revin din calitatea 

de reprezentanţi; 

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente 

calităţii de elev reprezentant; 

d) de a li se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa la activităţile 

derulate ca elevi reprezentanţi şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care 

elevul reprezentant a participat. 

Art. 216. 

Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri: 

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament; 

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici; 

c)de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, 

orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii; 

d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea 

informaţiilor în timp util; 
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e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale; 

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine 

de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentant; 

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-

ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din CNILC - Ploieṣti; 

h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor 

care privesc elevii, precum şi alte informaţii de interes. 

7.7. Consiliul şcolar al elevilor 

Art. 217. 

(1) Consiliul şcolar al elevilor este format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 

(2) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an.Votul este secret, iar 

elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici 

nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor. 

Art. 218. 

(1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din 

învăţământul preuniversitar, la nivelul CNILC - Ploieṣti. 

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează 

în mod direct. 

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi 

nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. 

(4) Consiliul profesoral al CNILC - Ploieṣti desemnează un cadru didactic care va asigura o 

comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 

deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(5) Conducerea CNILC - Ploieṣti sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin punerea la 

dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului 

Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile aferente 

desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea 

activităţilor educaţionale. 

Art. 219.  

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului 

adjunct şi consiliului profesoral, punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru 

aceştia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul CNILC - Ploieṣti şi sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea CNILC 

- Ploieṣti  despre acestea şi propunând soluţii; 
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d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/provenind din medii 

dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ; 

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNILC; 

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul 

în care posturile sunt vacante; 

l ) desemnează un membru observator pentru consiliul de administraţie, conform legii; 

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie; 

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie 

din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 

o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare 

la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative 

extraşcolare realizate. 

Art. 220. 

 Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor 

(1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC - Ploieṣti este Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC - Ploieṣti este formată din 

reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din CNILC - Ploieṣti are următoarea structură: 

a) Preşedinte; 

b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentanţii claselor. 

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

Art. 221. 

1) Elevii din CNILC - Ploieṣti aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat Biroul Executiv al 

Consiliului Şcolar al Elevilor. 

2) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele consiliului 

de administraţie al CNILC - Ploieṣti, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a 

directorului unităţii de învăţământ. Ȋn funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al 

Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliului de 

administraţie. 
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3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor activează în CEAC. 

4) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor; 

b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC- Ploieṣti; 

c) este purtătorulul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC - Ploieṣti; 

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a 

libertăţii de exprimare; 

e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta 

nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului. 

(5) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de     

activitate este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie. 

(6) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii: 

a) monitorizează activitatea departamentelor; 

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie; 

c) elaborează programul de activităţi al consiliului; 

(7) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de 

activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie. 

(8) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC - Ploieṣti are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiu; 

b) notează toate propunerile avansate de Consiliul Şcolar al Elevilor; 

(9) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi 

prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu 

votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie. 

Art. 222. 

Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din CNILC - Ploieṣti se vor desfăşura de câte ori este cazul, 

fiind prezidate de preşedinte. 

Art. 223. 

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor 

(1) Consiliul Şcolar al Elevilor din CNILC are în componenţă departamentele prevăzute în propriul 

regulament. 

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure 

aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al 

Elevilor din CNILC - Ploieṣti este obligatorie, la trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi 

din aceste funcţii. 

(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor au datoria de a prezenta consiliului de administraţie, 
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respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se 

confruntă colectivele de elevi. 

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de 

larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa CNILC - Ploieṣti. 

(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. 

Votul poate fi secret sau deschis. 

 

7.8. Examinarea elevilor aflaţi în situaţii specifice 

Art. 224. 

(1) Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.  

(2) La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la alta 

nu se acordă reexaminare. 

Art. 225. 

(3) Pentru susţinerea tuturor examenelor se desfăşoară probe scrise şi orale.  

(4) Directorul CNILC - Ploieṣti stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administrație, 

componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor.  

Art. 226. 

Comisia de corigențe are în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru 

fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.   

Art. 227. 

La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau, după caz, 

specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.  

Art. 228. 

Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev și 

profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un 

alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie 

curriculară.  

Art. 229.  

(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul primar și de 90 de 

minute pentru învățământul secundar, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă 

conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.  

(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin 

examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de 
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examen cel mult o dată.  

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o/un notă/calificativ la fiecare probă 

susținută de acesta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și 

fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai 

apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în 

favoarea elevului.  

(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 

fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi 

examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 

președintele comisiei de examen.  

(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral, fiecare examinator acordă propriul 

calificativ; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între 

cei doi examinatori.  

Art. 230.  

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obține cel puțin calificativul 

„Suficient”/media 5.  

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină la care susțin examenul de 

corigență, cel puțin calificativul „Suficient”/media 5.  

(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați 

pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an școlar 

constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.  

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați media obținută constituie media 

anuală a elevului la disciplina respectivă.  

Art. 231. 

(1) Elevii corigenți sau amânați care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu 

acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, 

stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.  

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar. 

 Art. 232.  

(1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii 

amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul-

șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu 

mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 231 alin. 

(2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afișare. 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com


 
 

 

  

 COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, tel/fax: 0244.522.340 

secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com, http://www.cn-

caragiale.ro/ 

 

 

Page 93 of 125 

 

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen de 

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul-

șef/secretarul CNILC. 

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/ notele acordate la fiecare probă, nota finală 

acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul, precum și media obținută de elev la 

examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către 

președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.  

(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului unității de învățământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba 

orală. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data 

începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 231 alin. (2).  

(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

CNILC - Ploieṣti timp de un an.  

(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, 

precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii 

de examen, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, și se 

consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.   

(7) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare, 

învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog situația 

școlară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

7.9. Activitatea educativă extraşcolară 

Art. 233. 

Activitatea educativă extrașcolară din CNILC - Ploieṣti este concepută ca mediu de dezvoltare 

personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca 

mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor 

probleme comportamentale ale elevilor.  

Art. 234. 

(1) Activitatea educativă extrașcolară din CNILC - Ploieṣti se desfășoară în afara orelor de curs. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară organizată de unitățile de învățământ se poate desfășura fie în 

colegiu, fie în afara acestuia, în sedii ale palatelor și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în 

baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.  

Art. 235. 

(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în CNILC - Ploieṣti pot fi: culturale, civice, artistice, 

tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție 

civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.  

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, 
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festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise 

etc.  

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către 

învățător/profesor pentru învățământul primar/profesor diriginte, cât și la nivelul CNILC - Ploieṣti, de 

către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al CNILC - Ploieṣti, 

împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale consiliului reprezentativ al 

părinților și ale asociațiilor părinților, precum și în acord cu resursele de care dispune unitatea de 

învățământ.  

(5) Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor 

activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației.  

(6) Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și 

activitățile extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta unității de învățământ se derulează 

conform prevederilor prezentului regulament și, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau 

reprezentantului legal al elevului, exprimat în scris, la începutul anului școlar.  

(7) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al CNILC 

- Ploieṣti.  

(8) Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul CNILC - Ploieṣti este parte a 

evaluării instituționale a unității de învățământ. 

 

8. BENEFICIARII SECUNDARI/INDIRECȚI: PĂRINŢII 

8.1  Drepturile părinților sau ale reprezentanților legali 

 

Art. 236.  

(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai CNILC - 

Ploieṣti.  

(2) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de  

învățământ care privesc educaţia copiilor lor.  

(3) Părinții sau reprezentanții legali ai elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de  

învățământ, pentru a se educa și a-şi îmbunătăți aptitudinile ca parteneri în relația familie-școală.  

Art. 237. 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic  referitor la 

situația școlară și la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are dreptul să dobândească informații referitoare  

numai la situația propriului copil.  
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Art. 238. 

(1) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are acces în incinta CNILC - Ploieṣti în 

concordanță cu procedura de acces, dacă:  

a) a fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul 

adjunct  al unității de învățământ;  

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul CNILC - Ploieṣti;   

d)participă la întâlnirile programate cu învățătorul/profesorul pentru învățământ primar/profesorul 

diriginte;  

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.  

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților sau 

reprezentanților  legali în CNILC - Ploiești.  

Art. 239.  

Părinții sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate  juridică, 

conform legislației în vigoare.  

Art. 240.  

(1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al elevului în care 

este implicat propriul copil, se face prin discuții amiabile cu învățătorul/profesorul pentru  

învățământul primar/profesorul diriginte. Părintele/ reprezentantul legal al elevului are  dreptul de 

a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile 

nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa  

conducerii CNILC – Ploieṣti, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.  

(2) Ȋn cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată 

la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Prahova pentru  a media și rezolva starea conflictuală. 

 

8.2. Îndatoririle/obligaţiile părinților sau ale reprezentanţilor legali 

 

Art. 241.  

(1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

elevului  până la finalizarea studiilor.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada 

învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei și 1.000 lei ori şi este obligat să presteze muncă în folosul comunității.  

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se  

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului 
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de  administrație al unității de învățământ.  

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în CNILC - Ploieṣti, părintele sau 

reprezentantul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivelul formațiunii de studiu, pentru evitarea degradării stării 

de sănătate a  celorlalți elevi din colectivitate/unitatea de învățământ.  

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu  

învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția 

elevului, prin mijloace stabilite de comun  acord. Prezența părintelui sau a reprezentantului legal 

va fi consemnată în caietul învățătorului/profesorului pentru învățământ primar/profesorului 

diriginte, cu nume, dată și semnătură.  

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul CNILC – Ploieṣti, cauzate de elev.  

(7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul primar are  obligația să îl 

însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților  

educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să  

desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană în acest sens.  

(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și liceal are 

obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o  unitate de 

învățământ din străinătate, cu excepţia elevilor majori care pot solicita individual această cerere. 

(9) Părintele sau reprezentantul legal al elevului are obligația de a-l susține pe acesta în activitatea 

de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și 

al internetului, și de a colabora cu  personalul CNILC - Ploieṣti pentru desfășurarea în condiții 

optime a acestei activități.  

Art. 242. 

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a  personalului CNILC. 

Art. 243. 

Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și  funcționare al 

CNILC este obligatorie pentru părinții sau reprezentanții legali ai elevilor.  

 

8.3. Adunarea generală a părinților 

Art. 244. 

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții sau reprezentanții legali ai 

elevilor de la formațiunea de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a echipei 

manageriale a CNILC - Ploieṣti privind activitățile și auxiliarele didactice și mijloacele de 

învățământ  utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării elevilor.  

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu 
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situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența  părintelui, 

reprezentantului legal al elevului respectiv.  

Art. 245.  

(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către învățător/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 

din numărul total al  membrilor săi.  

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă ori de câte ori este nevoie, şi este valabil întrunită 

în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților sau reprezentanților legali ai elevilor din clasa 

respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.  

 

8.4. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 

 

Art. 246.  

(1)  La nivelul CNILC - Ploieṣti funcționează consiliul reprezentativ al părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din CNILC - Ploieṣti este compus din președinții 

comitetelor de părinți.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinților 

comitetelor de părinți pe clasă din CNILC - Ploieṣti, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri 

și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și de a primi finanțări de orice fel de la 

persoane fizice sau juridice.  

(4) Consiliul reprezentativ al părinților se poate implica în activitățile unității de învățământ prin 

acțiuni cu caracter logistic ṣi de voluntariat.  

(5) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui asociația de părinți, în conformitate 

cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile, care reprezintă drepturile și interesele 

părinților, membri ai acesteia.  

Art. 247.  

(1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror 

atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților sau reprezentanților 

legali în organismele de conducere și în CEAC, Comisia pentru combaterea violenței, şi ȋn alte 

comisii de lucru, conform reglementărilor legale în vigoare.  

(4) Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din numărul 
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total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenți. În situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se convoacă pentru o dată ulterioară, 

fiind statutară în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor.  

(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice 

și  juridice.  

(6) Președintele prezintă, anual, consiliului de administraţie, raportul de activitate al consiliului 

reprezentativ al părinţilor. 

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

excepţionale, ședințele consiliului reprezentativ al părinților se pot desfăşura online, prin 

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

Art. 248.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuții: 

a) propune CNILC - Ploieṣti discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 

școlii, inclusiv din oferta națională;  

b) sprijină parteneriatele educaţionale între CNILC - Ploieṣti și instituțiile/organizațiile cu rol  

educativ din comunitatea locală;  

c) susține CNILC - Ploieṣti în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului  

și a violenței în mediul școlar;  

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;  

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților 

în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;  

f) susține CNILC - Ploieṣti în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;  

g) susține conducerea CNILC - Ploieṣti în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții  

sau reprezentanții legali, pe teme educaționale;  

h) colaborează cu instituțiile publice de asistenţă socială/educațională specializată, Direcția 

Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor 

care au nevoie de ocrotire;  

i) susține CNILC - Ploieṣti în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare 

socială a absolvenților;  

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă 

a absolvenților;  

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în CNILC - 

Ploieṣti, la solicitarea cadrelor didactice;  

l) sprijină conducerea CNILC - Ploieṣti în asigurarea sănătății și securității elevilor;  

m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în 

internate și în cantine. 
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Art. 249. 

(1) Consiliul reprezentativ al părinților din CNILC - Ploieṣti poate face demersuri privind  atragerea 

de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală, constând în contribuții, donații, 

sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate care vor fi 

utilizate  pentru:  

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului CNILC - Ploieṣti, a bazei materiale și sportive;  

b) acordarea de premii și de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;  

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

precară;  

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin 

hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.  

(2) Asociaţia de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, 

regional  și național. 

 

8.5 Comitetul de părinți de la nivelul fiecărei clase 

 

Art. 250. 

(1) În CNILC - Ploieṣti, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.  

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinților, convocată de învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul 

diriginte care prezidează ședința.  

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile  

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.  

(4) Comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În prima 

ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică  

profesorului pentru învățământul primar/profesorului  diriginte.  

(5) Comitetul de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților sau ale reprezentanților legali ai 

elevilor clasei în adunarea generală a părinților sau reprezentanților legali, în consiliul profesoral, 

în  consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 

 Art. 251. 

Comitetul de părinți pe clasă are următoarele atribuții:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile 

se iau cu  majoritatea simplă a voturilor părinților sau reprezentanților legali;  

b) susţine organizarea și desfăşurarea de proiecte, programe ṣi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul clasei ṣi al CNILC - Ploieṣti;  

c) susţine organizarea ṣi desfăşurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, de 
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asigurare a siguranţei și securităţii, de combatere a discriminării ṣi de reducere a absenteismului în 

mediul școlar;  

d) poate susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a clasei 

și unității de învățământ prin acţiuni de voluntariat;  

e) sprijină conducerea CNILC - Ploieṣti și învățătorul/profesorul pentru învățământ  

primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și  modernizarea bazei 

materiale a clasei și a unității de învățământ, conform hotărârii adunării generale;  

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socio-profesionale;  

g) se implică în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și  

extracurriculare. 

Art. 252.  

Președintele comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților sau ale  reprezentanților 

legali în relațiile cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți și, prin  acestea, în 

relație cu CNILC-Ploieṣti și alte foruri, organisme și organizații.  

Art. 253. 

(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv, 

financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul  financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a unității de 

învățământ și a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.  

(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută  

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți 

sau reprezentanți legali.  

(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din CNILC 

- Ploieṣti în strângerea și/sau gestionarea fondurilor. 

 

9. ȘCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE, PROTOCOALE, 

COLABORĂRI. 
 

Art. 254.  

Autoritățile administrației publice locale precum și reprezentanții comunității locale colaborează 

cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor CNILC - Ploieṣti.  

Art. 255.  

CNILC - Ploieṣti poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și  cultură, 

organisme economice și organizații guvernamentale și non-guvernamentale sau alte tipuri de 

organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.  

Art. 256. 

CNILC - Ploieṣti, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale 
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și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, 

parteneri sociali, organizații non-guvernamentale și altele asemenea, pot organiza la nivel local 

centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate 

nevoilor specifice diferitelor grupuri țintă interesate.  

Art. 257. 

CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului 

regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile 

de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp 

liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau pentru accelerarea învățării, precum și 

activități de învățare remedială cu elevii. 

 

Art. 258. 

(1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 

activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 

CNILC - Ploieṣti.  

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.  

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 

securității elevilor și a personalului în perimetrul CNILC - Ploieṣti.  

Art. 259. 

(1) CNILC-Ploieṣti încheie protocoale de parteneriat cu organizații non-guvernamentale, unități 

medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în 

vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională al 

unității de învățământ.  

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare.  

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității elevilor.  

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișarea la sediul CNILC- Ploieṣti, pe site-

ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.  

Art. 260. 

(1) CNILC-Ploieṣti poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune cu 

unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor 

și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.  

(2) Reprezentanții părinților se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în CNILC - Ploieṣti. 
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10. CONTRACTUL EDUCAŢIONAL 

 

Art. 261. 

(1) CNILC - Ploieṣti încheie cu părinții sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii elevilor în 

registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile 

reciproce ale părților.  

(2) Modelul contractului educațional este anexat la prezentul Regulament. Acesta este 

particularizat la nivelul CNILC - Ploieṣti prin decizia consiliului de administrație, după consultarea 

consiliului de părinți al unității de învățământ.  

 

Art. 262.  

(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul CNILC - Ploieṣti.  

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act 

adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.  

Art. 263. 

(1)Contractul educațional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților 

semnatare: CNILC-Ploieṣti, beneficiarul primar al educației (elev), părintele sau reprezentantul 

legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, 

durata valabilității contractului, alte clauze.  

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau 

reprezentant legal, altul pentru unitatea de învățământ, și își produce efectele de la data semnării.  

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 

contractul educațional.  

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 

contractul educațional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal și adoptă măsurile care se 

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.  
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11. DISCIPLINA MUNCII, ECHITABILITATEA ṢI SIGURANŢA ÎN 

COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI 

 

11.1. Codul de etică ṣi integritate 

Art. 264. 

(1) La nivelul CNILC - Ploieṣti funcţionează Comisia de etică ṣi integritate alcătuită din: responsabilul 

de comisie, secretar ṣi doi membri, fiind numită prin decizie emisă de directorul instituţiei de 

învăţământ, în urma avizului consiliului de administraţie, conform normelor legale în vigoare. 

(2) Activitatea Comisiei de Etică ṣi Integritate este procedurată specific, la nivelul Colegiului. 

(3) Codul de etică al CNILC - Ploieṣti este elaborat de Comisia de etică ṣi integritate, aprobat în 

consiliul profesoral, avizat de consiliul de administraţie al Colegiului ṣi înregistrat la secretariatul 

instituţiei de învăţământ. 

(4) Codul de etică al CNILC - Ploieṣti poate fi revizuit ori de câte ori este nevoie, în funcţie de legislaţia 

în vigoare. 

(5) Codul de etică al CNILC - Ploieṣti se aduce la cunoștința membrilor comunităţii şcolare prin 

publicarea acestuia pe site-ul unității ṣcolare. 

Art. 265. 

Codul de Etică al CNILC - Ploiești reprezintă  un contract normativ moral între persoanele implicate 

în activitățile didactice, contribuind la creșterea prestigiului și capitalului moral al instituției, la 

consolidarea coeziunii membrilor ei, la formarea unui climat adecvat mediului școlar bazat pe 

coexistență, cooperare și competiție, după reguli corecte. 

 

Art. 266. 

Codul de Etică al CNILC - Ploieṣti este realizat în acord cu: 

● Dispozițiile Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul nr. 4831/2018 din 30 august 2018, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 

477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 

● Art.10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din 

învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr.5550/2011; 

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

Art. 267. 

Codul este aplicabil personalului didactic din CNILC - Ploieṣti, responsabil cu instruirea şi educaţia, 

care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte funcţia de personal didactic de predare, personal 

didactic auxiliar, personal didactic de conducere, care are obligaţia, datoria morală şi profesională de 
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a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului cod. 

Art. 268. 

Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea 

instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi 

menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie, după reguli corecte. 

Art. 269. 

Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului CNILC 

- Ploieṣti, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective: 

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;  

b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;  

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul ṣcolar;  

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;  

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar care pot fi 

inserate şi în spaţiul social; 

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

Art. 270. 

Personalul didactic din CNILC - Ploieṣti, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în 

conformitate cu următoarele valori şi principii:  

a) imparţialitate şi obiectivitate;  

b) independenţă şi libertate profesională;  

c) responsabilitate morală, socială şi profesională;  

d) integritate morală şi profesională;  

e) confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private;  

f) primatul interesului public;  

g) respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei;  

h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  

i) respectarea autonomiei personale;  

j) onestitate şi corectitudine;  

k) atitudine decentă şi echilibrată;  

l) toleranţă;  

m) autoexigenţă în exercitarea profesiei;  

n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii activităţii 

didactice şi a prestigiului Colegiului Național „I.L.Caragiale” - Ploieṣti, precum şi a specialităţii, 

domeniului în care îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 271. 

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic din CNILC - Ploieṣti are obligaţia de 

a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:  
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a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:  

(i) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în CNILC - Ploieṣti, cât şi în cadrul celor 

organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;  

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai 

educaţiei;  

(iii) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală 

sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de 

exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

(iv) combaterea oricăror forme de abuz;  

(v) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei. 

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:  

(i) fraudarea examenelor; 

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau 

prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament 

preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea; 

(iii) favoritismul;  

(iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este 

încadrat;  

c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;  

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei. 

Art. 272. 

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul didactic 

din CNILC - Ploieṣti, respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:  

a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;  

b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de 

familie;  

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite, în 

condiţiile art. 271  lit. b) pct. (ii);  

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi 

gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

Art. 273. 

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic din CNILC - Ploieṣti se bazează pe respect, onestitate, 

solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.  

(2) În activitatea profesională, personalul didactic din CNILC - Ploieṣti evită practicarea oricărei forme 

de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei 

intelectuale, inclusiv a plagiatului. 
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Art. 274. 

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este 

membru în consiliul de administraţie al CNILC - Ploieṣti respectă şi norme de conduită managerială 

prin care se asigură:  

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;  

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;  

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;  

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;  

e)prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi 

ai educaţiei. 

Art. 275. 

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic din CNILC - Ploieṣti 

îi este interzis:  

a) să folosească baza materială în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau 

indirecte;  

b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;  

c) să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei 

sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei;  

d) să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;  

e) să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii direcţi 

ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;  

f) să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc. 

 

Art. 276. 

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii 

comunităţii locale, personalul didactic din CNILC respectă şi aplică norme de conduită prin care:  

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;  

b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de 

stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de 

protecţie a acestuia impun acest lucru. 

Art. 277. 

(1) Orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activităţile ṣcolare ṣi/sau extraṣcolare din 

CNILC - Ploieṣti, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului cod, că 

sunt victime sau martori ai unui comportament lipsit de etică profesională din partea personalului 

didactic, pot sesiza Comisia de etică ṣi integritate. 

(2) Sesizările către Comisia de etică ṣi integritate se fac în scris ṣi se înregistrează la secretariatul 

CNILC - Ploieṣti. 
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(3) Comisia de etică ṣi integritate trebuie să formuleze un răspuns în scris, în maximum 30 de zile de 

la înregistrarea sesizării. 

(4) Comisia de etică ṣi integritate se poate sesiza din oficiu dacă detectează comportamente ce 

contravin prezentului cod de etică. 

Art. 278. 

Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform 

legislației în vigoare. 

 

 

11.2. Comisia de securitate ṣi sănătate în muncă  

ṣi pentru situaţii de urgenţă 

 

 Art. 279. 

(1) La nivelul CNILC - Ploieṣti funcţionează Comisia de securitate ṣi sănătate în muncă ṣi pentru 

situaţii de urgenţă (SSM-SU), comisie permanentă alcătuită din: responsabilul de comisie, secretar, 

membri, fiind numită prin decizie emisă de directorul instituţiei de învăţământ, în urma avizului 

consiliului de administraţie, conform normelor legale în vigoare. 

(2) Activitatea Comisiei de securitate ṣi sănătate în muncă ṣi pentru situaţii de urgenţă  este procedurată 

specific, la nivelul Colegiului. 

 

11.2.1. Reguli privind protecţia, igiena ṣi securitatea în muncă 

  

Art. 280. 

În scopul aplicării şi respectării în cadrul CNILC - Ploieṣti a regulilor privind protecţia, igiena şi 

securitatea în muncă, corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea educativă, şcoala 

asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii cu atribuţii şi în 

domeniul protecţiei muncii, care constă în: 

(1) instructajul introductiv general care se face de către responsabilul compartimentului de protecţia 

muncii, următoarelor persoane: 

• noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă indiferent de forma acestora; 

• celor transferaţi în şcoală de la altă unitate; 

• celor veniţi în şcoală ca detaşaţi; 

• persoanelor aflate în şcoală în perioada de probă în vederea angajării; 

• persoanelor angajate ca angajaţi temporari; 

• persoanele delegate în interesul serviciului. 

(2) instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general, de către responsabilul 

comisiei şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire specifice locului de muncă 
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pentru categoriile de personal enunţate anterior precum şi pentru personalul transferat de la un loc de 

muncă la altul în cadrul şcolii. 

(3) instructajul periodic se face de responsabilul comisiei, intervalul dintre două instructaje periodice 

pentru angajaţi va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă, dar nu 

va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instructaje 

periodice va fi de cel mult 12 luni. Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în 

următoarele cazuri: 

• când un angajat a lipsit peste 30 zile lucrătoare; 

• când s-au schimbat echipamentele ori s-au adus modificări la echipamentele existente; 

• când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale instrucţiunilor  

proprii de securitate a muncii; 

• la reluarea activităţii după accident de muncă; 

• la executarea unor lucrări speciale. 

Art. 281. 

În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea  accidentelor de muncă, 

CNILC - Ploieṣti, conform normelor legale în vigoare, asigură cadrul necesar privind: 

a) adaptarea la elaborarea soluţiilor conforme cu normele de protecţie a muncii, prin a căror aplicare 

să fie eliminate riscurile; 

b) stabilirea pentru toţi angajaţii, prin inserarea în fişa postului a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin 

în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate; 

c)elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii, corespunzător 

condiţiilor în care se desfăşoară activitatea; 

d) asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi angajaţii CNILC - Ploieṣti, a măsurilor 

tehnice, sanitare şi organizatorice din domeniul protecţiei muncii; 

e)asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor CNILC - Ploieṣti: afişe, pliante şi 

alte asemenea cu privire la protecţia muncii; 

f) informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este 

expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare; 

g) angajarea persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a muncii şi a verificării 

aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute; 

h) întocmirea unei evidenţe a locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, 

precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi avariilor; 

i) asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii 

de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive 

degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

j) asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecţia muncii cu prilejul controalelor sau 

al efectuării cercetărilor accidentelor în muncă; 
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k) asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii şi condiţiilor de acordare a primului 

ajutor în caz de accidente de muncă; 

l) asigurarea echipamentului individual de protecţie atunci când este cazul; 

m)asigurarea gratuită a materialelor igienico-sanitare, persoanelor care-ṣi desfăşoară activitatea în 

locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită. 

Art. 282. 

Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice întreprinse de 

CNILC - Ploieṣti va fi asigurată de angajat, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de 

muncă prin: 

a) însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de aplicare a acestora 

stabilite de şcoală; 

b) desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu se expună la pericole de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de 

muncă; 

c) aducerea de îndată la cunoştinţa directorului despre apariţia oricărei defecţiuni tehnice sau altă 

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

d) aducerea de îndată la cunoştinţa directorului a accidentelor de muncă suferite de persoana 

proprie şi de alte persoane; 

e) oprirea activităţii la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul de pericol cauzator de 

producerea unui accident şi informarea imediată a directorului/ directorului adjunct; 

f) utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care 

i-a fost acordat; 

g) acordarea informaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei 

muncii. 

Art. 283. 

Responsabilităţile directorului ṣi ale Comisiei , conform normelor legale în vigoare sunt: 

a) să asigure securitatea şi sănătatea, în toate aspectele referitoare la muncă; 

b) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii 

măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanţelor chimice şi a 

preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc.;  

c) să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile 

de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajaţi care sunt expuşi la riscuri particulare; în urma 

acestei evaluări, măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de către angajator trebuie să asigure 

o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii 

respective, la toate nivelurile ierarhice; 

d) să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul instituţiilor 

abilitate;  
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e) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, în concordanţă cu 

mediul de muncă şi a factorilor de risc evaluaţi, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor;  

f) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la 

procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate; 

g) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să particularizeze 

prezentele norme şi normele specifice de securitate a muncii, în raport cu activitatea care se desfăşoară;  

h) să asigure şi să controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoaşterea 

şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a 

prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii; 

i) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va 

fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire necesare, 

inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului 

în caz de pericol iminent;  

j) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii 

în domeniul protecţiei muncii; 

k) să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor 

psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;  

l) să se asigure că sunt consultaţi angajaţii şi/sau reprezentanţii lor în problemele referitoare la 

măsurile şi consecinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă, la introducerea de noi tehnologii, 

alegerea echipamentului tehnic, îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de muncă, la desemnarea 

persoanelor cu atribuţii specifice sau la angajarea, când este cazul, a instituţiilor specializate sau 

persoanelor juridice şi fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, la 

desemnarea persoanelor cu atribuţii privind primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor, 

evacuarea angajaţilor, precum şi la modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi protecţie împotriva 

riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire în domeniu; 

m) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a 

aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a 

substanţelor nocive;  

n) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;  

o) să anunţe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de muncă sau 

îmbolnăviri profesionale la inspectoratul teritorial de muncă şi organele de urmărire penală 

competente, potrivit legii;  

p) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a 

echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită desfăşurarea nici unei activităţi de către angajaţii 

săi, fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare;  

q) să acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare şi de protecţie;  
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r) să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor pentru sănătate la care angajaţii 

sunt expuşi în timpul lucrului. 

Art. 285. 

Responsabilităţile cadrelor didactice, personalului tehnic, economic, administrativ şi de alte 

specialităţi care folosesc laboratoare, cabinete, laboranţi/tehnicieni, sunt:  

a) să cunoască şi să respecte normele de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi 

folosirea spaţiilor didactice de instruire în scopul evitării producerii accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale; 

b) să cunoască şi să aplice normele generale şi specifice de protecţie a muncii corespunzătoare 

tipului şi profilul fiecărei unităţi de învăţământ, să stabilească şi să întocmească instrucţiuni proprii de 

protecţia muncii în funcţie de nivelul tehnic al dotărilor, de specificul lucrărilor de laborator, de atelier 

şi de la alte locuri de muncă în care se desfăşoară munca şi activităţile şcolare şi extraşcolare; 

c) să întocmească instrucţiuni proprii de protecţie a muncii specifice locurilor de muncă, în funcţie 

de caracteristicile aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor existente, precum şi de condiţiile concrete în care 

se desfăşoară activitatea respectivă; pentru utilajele şi maşinile noi, care nu au prevederi în normele 

generale de protecţie a muncii, se vor elabora instrucţiuni proprii, iar la locurile de muncă se vor afişa 

tăbliţe avertizoare şi afişe sugestive; 

d) să efectueze instructajul de protecţie a muncii potrivit normelor şi a măsurilor de protecţie 

specifice locurilor de muncă respective;  

e) să asigure însuşirea de către elevi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice 

profesionale cu respectarea normelor de protecţie a muncii, să nu admită la lucru nici o persoană care 

nu a fost instruită, sau care nu şi-a însuşit cunoştinţele necesare de protecţie a muncii; 

f) să asigure o bună funcţionare a dispozitivelor de protecţie, a echipamentului individual de 

protecţie şi de lucru, răspunzând de aplicarea tuturor măsurilor de apărare individuală la locurile de 

muncă; 

g) să anunţe conducerea instituţiei de învăţământ în legătură cu orice accident de muncă. 

Art. 286. 

Responsabilităţile elevilor, privind SSM, conform normelor legale în vigoare: 

a) să cunoască şi să respecte normele de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi 

folosirea spaţiilor didactice de instruire în scopul evitării producerii accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale;  

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 

producţie; 

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

ale echipamentelor tehnice, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d) să aducă la cunoştinţa cadrului didactic orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie 

un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
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e) să aducă la cunoştinţa cadrului didactic în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă 

suferite de persoana proprie, de alţi angajaţi, elevii şi/sau studenţii în practică; 

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze 

de îndată directorului/directorului adjunct;  

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă; 

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care 

a fost acordat; 

i) să coopereze cu cadrele didactice cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate 

condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său 

de muncă; 

j) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul protecţiei muncii. 

Art. 287. 

CNILC - Ploieṣti ia măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv 

pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru 

punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia. 

Art. 288. 
La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art.287 se va ţine seama de următoarele 

principii generale de prevenire: 
a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

e) planificarea prevenirii riscurilor; 

f) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile individuale; 

i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

 

11.2.2. Reguli privind prevenirea ṣi stingerea incendiilor 

Art. 289. 

În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor CNILC - 

Ploieṣti are următoarele obligaţii şi răspunderi, în conformitate cu normele legale în vigoare: 

a) stabileşte prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea 

împotriva  incendiilor în cadrul instituţiei; 

b) reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească 

siguranţa la foc; 
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c) aduce la cunoştinţa salariaţilor, a utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile 

reactualizate; 

d) justifică autorităţilor abilitate că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt 

corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice; 

e) numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în 

aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, 

complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate şi asigură 

persoanelor respective timpul necesar executării atribuţiilor stabilite; 

f) asigură înscrierea în fişa postului, a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor desemnate 

prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la 

cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin; 

g) verifică, prin persoanele cu atribuții de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinderea în 

documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie a obiectivelor de investiţii noi şi a lucrărilor de 

modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor, instalaţiilor şi 

sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform reglementărilor tehnice, urmărind 

periodic stadiul şi modul de realizare a acestora pentru finalizarea lor înaintea punerii în funcţiune a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii; 

h) asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi 

a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; 

i) asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi verifică, prin specialiştii 

desemnaţi, modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora; 

j) asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor,  însuşirea şi respectarea 

acestora de către salariaţi; 

k) asigură instruirea salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele 

desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; 

l) stabileşte prin decizie persoanele care vor executa instruirea introductivă la angajare precum şi 

instruirea periodică pe locul de muncă. Instruirea introductivă la angajare va avea o durată de minim 

8 ore şi se va executa la sediul Colegiului, de către responsabilul comisiei. Instructajele periodice vor 

avea o durată de minim 2 ore lunar la personalul nedidactic şi de minim 2 ore trimestrial la personalul 

didactic şi didactic auxiliar. Acestea vor fi executate de către persoanele desemnate prin decizie scrisă. 

Toate categoriile de instructaje prevăzute mai sus se vor executa obligatoriu pentru orice persoană 

angajată în cadrul instituţiei indiferent de natura funcţiei ocupate; 

m) asigură elaborarea planurilor tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariaţilor, 

precum şi a celor de pregătire şi perfecţionare a serviciilor de pompieri civili; 

n) stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de 

educaţie şi învăţământ asupra riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a măsurilor şi 
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regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi a posibilităţilor de 

orientare şi evacuare în caz de incendiu; 

o) verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau 

ceilalţi specialişti desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de prevenire 

şi stingere a incendiilor; 

p) asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea 

împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ţinerea evidenţei acestora şi stabilirea, după 

caz, a unor măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare; 

q) analizează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

r) urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere date în locaţie, asociere sau concesionare a 

obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor 

şi modul de respectare a acestora de către părţile contractante; 

s) verifică periodic, prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor 

ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor cuprinse în contractele de închiriere, concesionare 

sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor; 

t) asigură alocarea distinctă în planurile anuale de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare 

necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere 

a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor 

(atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).  

Art. 290. 

Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de P.S.I, fiecare angajat are următoarele obligaţii 

principale: 

1) să cunoască şi să respecte normele generale de P.S.I. din CNILC - Ploieṣti şi sarcinile de 

prevenire şi stingere specifice locului de muncă;să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, 

aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

2) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;  

3) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, 

substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; 

4) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

5) la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 

provoca incendii; 

6) să nu afecteze sub nicio formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri; 

7) să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice 

defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

8) să coopereze cu membrii serviciului P.S.I. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât 
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cât le permit cunoştinţele şi sarcinile, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

9) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol; 

10) să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi 

la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale. 

 

11.3. Comisia pentru prevenirea ṣi eliminarea violenţei,  

a faptelor de corupţie ṣi discriminării ṣi promovarea interculturalităţii 

 

Art. 291. 

(1) La nivelul CNILC - Ploieṣti funcţionează Comisia pentru prevenirea ṣi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie, ṣi discriminării ṣi promovarea interculturalităţii, comisie permanentă  alcătuită 

din: responsabilul de comisie, secretar , membri, fiind numită prin decizie emisă de directorul instituţiei 

de învăţământ, în urma avizului consiliului de administraţie, conform normelor legale în vigoare. 

(2) Activitatea Comisiei pentru prevenirea ṣi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, ṣi 

discriminării ṣi promovarea interculturalităţii, este procedurată specific, la nivelul Colegiului. 

 

 

11.3.1. Reguli  şi principii antibullying 

 

 Art. 292. 

(1) Regulile antibullying aplicate la nivelul CNILC - Ploieṣti sunt implementate conform  ordinul 

nr. 4343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

privind violenţa psihologică – bullying, elaborat în temeiul art. III din Legea nr. 221/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Sesizarea situaţiilor de violenţă psihologică - bullying se realizează, la nivelul CNILC - 

Ploieṣti, conform anexei nr. 4 din ordinul mai sus menţionat şi se semnalează la DGASPC, Serviciul 

public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială (SPAS/DAS). Orice situaţie de violenţă asupra 

copilului poate fi sesizată şi la linia europeană gratuită de asistenţă pentru copii 116 111 sau altor 

entităţi cu activităţi şi/sau responsabilităţi în domeniu. 

Art. 293. 

CNILC - Ploieṣti îşi întocmeṣte propria strategie şi propriul plan de asigurare şi de menţinere a unui 

climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullying-

ului, prin:  

a) aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullying-ului;  

b) procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar;  

c) evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus-grupuri, propuneri 
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extracurriculare, care au ca scop diminuarea fenomenului de bullying. 

Art. 294. 

(1) Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul CNILC - Ploieṣti, se 

creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi soluţionare a faptelor de 

bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice.   

(2) Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul CNILC - Ploieşti, profesorul consilier şcolar, 

trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, doi 

sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale. 

Art. 295. 

(1) În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, CNILC - Ploieṣti se angajează 

să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, prin iniţiereea unor  propuneri cu privire la tipurile 

de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliul de administraţie, le va 

transmite ISJPh, în vederea avizării şi monitorizării. 

(2) Activităţile de prevenire a violenţei psihologice – bullying în cadrul Colegiului Național „Ion Luca 

Caragiale” - Ploieṣti se realizează prin: 

(a) implementarea unui plan școlar de prevenire și combatere a violenței, a unor 

programe/proiecte/campanii cu scopul de creștere a coeziunii grupului de elevi, pentru conștientizarea 

consecințelor violenței psihologice-bullying și eliminarea cauzelor/riscurilor/vulnerabilităților care ar 

putea determina producerea de astfel de comportamente; 

(b) desfășurarea unor activități de informare și conștientizare, în colaborare cu alte instituții sau 

specialiști cu competențe în domeniu; 

(c) promovarea un climat educațional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente și suportive 

între membrii comunității de elevi şi adulţi, învățarea și exersarea empatiei, a interacțiunilor între 

aceștia, de tip câștig reciproc, implicarea participării elevilor de toate vârstele la toate deciziile care îi 

privesc și promovarea acțiunilor de la egal la egal între aceştia; 

(d) încurajarea relațiilor democratice între copii și adulți, prin toleranță, respect, incluziune și 

solidaritate; 

(e) implementarea unor măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu 

securizant din punct de vedere fizic și emoțional pentru copii, în unitatea de învățământ, precum 

instalarea de camere de luat vederi, asigurarea serviciului pe şcoală de către profesori, asigurarea pazei 

spațiilor educaționale, dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, 

promovarea lucrului în echipă, constituirea formațiunilor de studiu, conform prevederilor legale;  

(f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale și al utilizării metodelor de disciplină 

pozitivă. 

Art. 296. 

Implementarea planului anti-bullying, la nivelul CNILC - Ploieṣti, cuprinde:  

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, 

copii şi părinţi;  
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b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile 

de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar;  

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying;  

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate 

sau identificate;  

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru-forum ş.a., în scopul încurajării respectării 

valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor 

de bullying;  

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying;  

g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului 

de acţiune. 

Art. 297. 

Pentru atingerea obiectivului „şcoală cu toleranţă zero la violenţă”, CNILC îşi propune să combată 

violența psihologică/bullying-ul prin: 

a) identificarea situațiilor de bullying; 

b) semnalarea suspiciunilor sau a situațiilor identificate de bullying; 

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învățământ în echipa 

multidisciplinară constituită pe caz pentru soluționarea acestuia; 

d) analiza și soluționarea cazului; 

e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violență psihologică-bullying împotriva 

aceleiași victime/asupra altor victime. 

Art. 298. 

(1) Cadrele didactice din CNILC - Ploieṣti pot participa la activităţi de formare în domeniul 

prevenirii, identificării şi combaterii violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate 

în mediul şcolar, prin programe de dezvoltare profesională, furnizate de CCDPH, prin programe 

finanţate din fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de 

conversie profesională, furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare 

continuă. 

(2) Inspectoratul şcolar, prin CCDPH, asigură accesul personalului didactic/didactic auxiliar la 

activităţi de formare continuă, în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullying-ului, ca formă 

a violenţei manifestate în mediul şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a 

programelor/activităţilor de organizare în vederea creării unui mediu şcolar sigur. 

(3) În vederea instrumentării adecvate a situaţiilor de bullying, cadrelor didactice li se alătură atât 

specialişti în asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti 

care vor fi solicitaţi în situaţia în care acest lucru se impune. 

Art. 299. 

(1) Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra elevului de către cadrele didactice 
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care interacţionează direct cu acesta, se realizează pe baza propriilor evaluări şi a completării unui 

formular de risc. 

(2) În cazul confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii CNILC - Ploieṣti, 

comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un 

comportament agresiv. 

(3) Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale 

asupra elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al acestuia, cât şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare, după caz. 

(4) După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică-bullying, cadrele didactice sunt integrate în 

echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de 

reintegrare socială a elevului-victimă, a elevului martor, precum şi a elevului cu comportament agresiv. 

Art. 300. 

(1) Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying 

face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul elevului: părintele, un 

membru al familiei, un alt copil sau un adult sau victima însăşi. 

Sesizarea se face către personalul din CNILC - Ploieṣti:  educator/învăţător/diriginte /profesor/consilier 

şcolar/director sau personal auxiliar.  

(2) Orice elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra unui coleg 

are obligaţia de a sesiza personalul din CNILC - Ploieṣti: educator 

/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă persoană din şcoală.  

(3) Cadrul didactic/personalul auxiliar din CNILC - Ploieṣti sesizat cu situaţia de bullying este obligat 

să informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, acesta având obligaţia de a convoca, pentru 

analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului.  

Art. 301. 

Pentru prevenirea situaţiilor de bullying la nivelul unităţii de învăţământ, CNILC - Ploieṣti susţine: 

(1) Iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 

privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip 

bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

(2) Includerea în cadrul consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al 

elevilor, comitetului de părinţi, asociaţiei de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi 

cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului;  

(3) Constituirea unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea posibilelor surse de 

conflict, formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

(4) Dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 

şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind acestor posibile situaţii şi reliefarea unor modalităţi 

de soluţionare; 
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5) Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullying-ului: jocuri, 

concursuri, expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de 

bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi. 

 

 

11.3.2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării ṣi al înlăturării oricărei forme 

de încălcare a demnităţii 

 

Art. 302. 

Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” - Ploiești, promovează şi apără drepturile stabilite prin 

legislația antidiscriminare. Școala are rolul de a informa şi de a forma elevii, cadrele didactice și 

părinţii în vederea eliminării oricărei forme de discriminare, de a investiga şi de a propune măsuri 

disciplinare consiliului de administrație, în cazul încălcării, de către cadrele didactice și/sau elevi, a 

legislației în vigoare referitoare la actele de discriminare.  

Art. 303. 

(1) CNILC - Ploieṣti respectă prevederile legale cu privire la respectarea demnității umane și aplică 

principiul egalității de tratament față de toți salariații săi. Astfel, potrivit legii 167/ 2020,  prin 

discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum 

și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 

exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții 

publice.  

(2) CNILC - Ploieṣti asigură condiții de muncă echitabile pentru toți salariații săi, garantând: 

a) dreptul la securitatea persoanei și la obținerea protecției statului împotriva violențelor sau 

maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituție; 

b) drepturile politice, și anume: drepturile electorale, dreptul de a participa la viața publică și de a avea 

acces la funcții și demnități publice; 

c) drepturile civile, în special: 

(i) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; 

(ii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; 

(iii) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; 

(iv) dreptul de petiționare. 

d) drepturile economice, sociale și culturale, în special: dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, 

la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal 

pentru muncă egală, la o remunerație echitabil și satisfăcătoare; 
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e) dreptul de a înființa sindicate și de a se afilia unor sindicate; 

f) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială și la servicii sociale; 

g) dreptul la educație și la pregătire profesională; 

h) dreptul de a lua parte, în condiții de egalitate, la activități culturale și sportive. 

Art. 304. 

(1) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de 

persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități, atrage 

răspunderea contravențională sau penală. 

(2) Constituie hărțuire și se sancționează contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la 

o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce 

la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

(3) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau 

penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este 

superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere 

ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor 

de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau 

mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare 

dintre următoarele forme: 

a) conduită ostilă sau nedorită; 

b) comentarii verbale; 

c) acțiuni sau gesturi. 

(4) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său 

sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de 

angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. Stresul și epuizarea fizică intră 

sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă. 

(5) Fiecare salariat al CNILC - Ploieṣti are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. 

Niciun salariat al CNILC - Ploieṣti nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, 

inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de 

muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă. 

(6) Salariaţii CNILC - Ploieṣti care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă 

răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern. Răspunderea disciplinară nu înlătură 

răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective. 

(7) Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor 

de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității, de 

sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de 
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muncă. 

Art. 305. 

(1) CNILC - Ploieṣti asigură accesul persoanelor la  educație, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, 

religie, categorie socială sau categorie defavorizată. 

(2) CNILC - Ploieṣti nu solicită declarații doveditoare ale apartenenței persoanelor la o anumită 

minoritate, care să condiționeze accesul acestora la educație în limba maternă. Excepție face situația 

în care în învățământul liceal  candidații concurează pe locuri special acordate pentru o anumită 

minoritate și se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizații legal constituite a 

minorității respective, a apartenenței la această minoritate. 

(3) Prevederile alin. (1)-(2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului CNILC - Ploieṣti de a 

refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoștințe ori rezultate anterioare nu corespund 

standardelor sau condițiilor de înscriere cerute pentru accesul în unitatea de învăţământ, atât timp cât 

refuzul nu este determinat de apartenența persoanei în cauză la o anumită rasă, naționalitate, etnie, 

religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, 

sexului sau orientării sexuale a acesteia. 

 

11.4. Modalităţi  de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor salariaţilor 

Art. 306. 

(1) Conform Codului Muncii, art.268, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 

formulate astfel: 

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia  angajatorului 

referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de 

muncă; 

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare 

disciplinară; 

c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului 

individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către 

salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator; 

d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 

individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; 

e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv 

de muncă ori a unor clauze ale acestuia. 

(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naşterii  

dreptului. 

(3) Petițiile care nu sunt înregistrate la secretariatul CNILC-Ploiești sau care nu conțin datele de 

identificare ale petenților și nu sunt semnate în original, nu sunt considerate valide și nu se iau în 

considerare fiind clasate. 
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(4) CNILC-Ploiești va comunica petentului răspunsul în scris, în termenul prevăzut de legislația în 

vigoare dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării petiției. 

 

 

 

11.5. Abaterile disciplinare ṣi sancţiunile aplicabile 

 
Art. 307. 

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 

disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune săvârşită cu 

vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispozițiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

Art. 308. 

(1) Răspunderea disciplinară a personalului didactic este aplicată pentru încălcarea îndatoririlor care 

decurg din contractul individual de muncă şi pentru încălcarea normelor de conduită, care dăunează 

interesului învăţământului şi prestigiului CNILC - Ploieṣti.  

(2) Sancțiunile aplicabile acestora, în caz de abatere disciplinară, sunt următoarele: 

a) observație scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu îndemnizația de conducere, de îndrumare 

şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

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

unei funcții didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, 

de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 309. 

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care personalul nedidactic 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertisment scris; 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea din funcție, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10 %; 
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e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) În cazul în care, prin statutul profesional aprobat prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă nu i se aplică 

o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin 

decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 310. 

(1) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere 

disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează: 

a) la secretariatul CNILC - Ploieṣti pentru faptele săvârşite de personalul angajat în legătură cu 

atribuţiile din fişa postului; 

b) la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru fapte săvârşite de personalul de 

conducere al Colegiului. 

(2) Instituţia abilitată să soluţioneze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va 

discuta/analiza în consiliul de administraţie al instituţiei în cauză, care va decide, dacă este cazul, 

începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate ca fiind săvârşite, aprobând în aceeaşi şedinţă 

de lucru comisia care va efectua această cercetare. 

(3) Pentru cercetarea abaterilor prezumate ca fiind săvârşite de personalul/ personalul de conducere al 

CNILC - Ploieṣti, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: 

a) pentru personalul CNILC, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia 

sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

b) pentru personalul de conducere al CNILC, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care un 

reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit 

abaterea. Din comisie face parte şi un inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar 

Judeţean Prahova. 

(4) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituţiei 

abilitate în soluţionarea sesizării, după respectarea prevederilor alin. (2), după aprobarea lor de către: 

a) consiliul de administraţie al CNILC, pentru personalul unităţii de învăţământ; 

b) consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru funcţiile de 

conducere din CNILC. 

(5) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care 

au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea 

celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la 

audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise 
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se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul 

să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 

(6) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării 

acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la secretariatul CNILC - Ploieṣti, fiindu-i adusă la 

cunoştinţă persoanei de către director după aprobarea în consiliul de administraţie al acesteia. 

Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

(7) Persoanele sancţionate încadrate în CNILC - Ploieṣti au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile 

de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. 

(8) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 

Art. 311. 

(1) Propunerea de sancţionare a personalului didactic se face de către directorul CNILC - Ploieṣti sau 

de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de 

consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului. 

(2) Pentru personalul de conducere al CNILC - Ploieṣti, propunerea de sancţionare se face de către 

consiliul de administraţie al Colegiului şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general. 

Art. 312. 

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare disciplinară a abaterilor prezumate, 

de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, 

de către directorul CNILC – Ploieşti sau inspectorul şcolar general. 

 

12. DISPOZIȚII FINALE 

 

 Art. 313. 

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

examenelor/evaluărilor naționale.  

 

Art. 314. 

(1) În CNILC - Ploieşti fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.  

(2) 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.  

Art. 315. 

(1) În CNILC - Ploieşti se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de 

discriminare a elevilor și a personalului din unitate.  
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(2) În CNILC – Ploieşti sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar 

fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri 

sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.  

Art. 316.  

La elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern se respectă și 

prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației.  

Art. 317.  

Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

13. ANEXE 

 

 13.1. Contractul educaţional - Anexa 1; 

 13.2. Declaraţie de confidenţialitate pentru membrii consiliului de administraţie - Anexa 2 

 13.3. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 3; 

 13.4. Cerere pentru motivarea absenţelor - Anexa 4; 

 13.5. Cerere învoire elevi navetiști - Anexa 5; 

 13.6. Cerere părăsire incinta școlii pentru elevii majori – Anexa 6; 

 13.7. Program activități Cămin de fete CNILC – Anexa 7; 

 13.8. Procedura operațională privind sancțiunile aplicate elevilor – Anexa 8; 

 13.9. Procedura operațională privind accesul persoanelor în incinta CNILC  – Anexa 9; 

 13.10. Procedura operaţională privind combaterea şi prevenirea situaţiilor de violenţă   

          psiholgică-bullying şi cyberbullying- Anexa 10 

13.11 Organigrama – Anexa 11 
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CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare  

1. Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti, cu sediul în  Ploieşti, 

judeţ Prahova, strada Gheorghe doja nr. 98, reprezentată prin director, doamna prof. Laura 

Elena Pandelache 

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul..............................................................................,  

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul 

în..................................................................................................................................................  

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ................................................................................, elev 

II. Scopul contractului 

 Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei.  

III. Drepturile părţilor  

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 

regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

1. Unitatea de învăţământ se obligă:  

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;  

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;  

c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile 

legislaţiei în vigoare;  

d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu privire la 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare;  

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor, şi un comportament responsabil;  

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care 

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;  

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;  

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează 

verbal sau fizic elevii;  
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i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu 

condiţionează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui 

tip de avantaje;  

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu 

pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, 

respectiv a personalului unităţii de învăţământ;  

k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi 

prozelitism religios.  

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:  

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru 

şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor;  

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ;  

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu 

potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, 

vărsături, rinoree etc.);  

d) ia legătura cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţămîntul primar/profesorul 

diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;  

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;  

f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.  

3. Elevul are următoarele obligaţii:  

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de 

stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;  

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea 

de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă 

redusă;  

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;  

e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare 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;  

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.;  

g) 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.);  

h) 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;  

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul 

elevului;  



 

 

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

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;  

k) de a nu introduce şi/sau a face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de 

arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum 

şi sprayuri 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;  

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

m) 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 publică 

a acestora;  

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în 

proximitatea acesteia;  

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte.  

V. Durata contractului 
 Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.  

VI. Alte clauze 

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Încheiat astăzi, ......................, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti 

Director, 

Prof. Laura Elena Pandelache 
 

 

                                                                                               Beneficiar indirect, 

 

                                                                                 ………………………………….. 
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Anexa 2 

 
 

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE 
Nr....../........ 

 
Colegiul Național „I.L. Caragiale”, cu sediul în Ploiești, strada Gh. Doja nr. 98  
și 
Doamna/Domnul ......................................................., având calitatea de 

............................................................................................ în Consiliu de administrație al 
Colegiului, convin de comun acord să încheie prezentul acord pentru păstrarea confidențialității 
informațiilor prezentate în cadrul ședințelor consiliului.  
 

Prin „informații confidențiale” se înțeleg toate datele, documentele și materialele cu privire 
la activitatea tuturor departamentelor instituției, a personalului didactic/didactic auxiliar și 
nedidactic, a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației și a oricăror terți cu care instituția are 
legături, incluzând, fără a se limita la, documente școlare, contabile și de secretariat, precum și 
documente care conduc la hotărâri ale Consiliului de administrație, ca și orice informație care poate 
fi rezonabil presupusă ca având această natură. 

Excepție fac informațiile care trebuie furnizate, fiind publice potrivit reglementărilor de 
drept în vigoare.  
 

Doamna/domnul......................... se angajează să nu copieze, să nu reproducă sau să 
faciliteze accesul către terți prin orice mijloc, letric sau electronic, în lipsa unui acord scris, pe 
toată durata funcționării ca membru al Consiliului de administrație al Colegiului Național „I.L. 
Caragiale” din Ploiești. 

În cazul nerespectării prezentului acord, persoana în cauză va fi exclusă, începând din 
momentul abaterii, din Consiliul de administrație. 

 
 
Data:          Semnătura: 
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          Cerere motivare absenţe  
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Nr. ______ /_________ 

Avizat  director, 

Prof. Laura Elena Pandelache 

 

 
Doamnă /Domnule diriginte/profesor pentru învăţământ primar, 

 

 
 Subsemnatul/Subsemnata_______________________, în calitate de părinte/reprezentant legal al 

elevului/elevei ______________________________________________________ , din clasa a ____-a ____, de 

la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti,  în conformitate cu prevederile ROFUIP vă rog a 

aproba motivarea absenţelor de la cursuri/activităţi şcolare ale fiului/fiicei meu/mele, realizate în perioada 

____________________________ . 

 Motivul prezentei solicitări este: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ .      

Menţionez că din cele 40 de ore de curs pe an şcolar pe care am dreptul să le motivez conform art. 94 alin 

(5)⁕, alin (6)⁕⁕, alin (7)⁕⁕⁕ din Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar nr.4183/4.07.2022, am motivat până în prezent un număr de ________________ absenţe.  

 

 

Data: ____________ 

 

Semnătura părintelui: ____________________  

 

 

Diriginte _____________________ 

 

    Semnătura diriginte: ____________________ 

 

 

 

 
⁕ art. 94 alin (5) În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor allocate unei discipline, 

absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau ale reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, 

adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de 

motivare de către directorul unităţii de învăţământ. 

⁕⁕ art. 94 alin (6) Învăţătorul/Institutorul/Profesorul pentru învăţământul primar/Profesorul diriginte păstrează la sediul unităţii 

de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 z ile de la 

reluarea activităţii elevului. 

⁕⁕⁕ art. 94 alin (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
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Nr……/…………… 

 

                AVIZAT                                                                                                    APROBAT 

                Diriginte,                                                                                                     Director, 

 

Doamnă Director, 

 

Subsemnatul/a…………………………………………………………...……………………………….,                            

în calitate de părinte/reprezentant legal al elevului/ei 

…………………………………………………………………………., din clasa…………de la Colegiul 

Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti, vă rog să aprobați învoirea fiului/fiicei meu/mele, cu cel 

mult 20 de minute de la prima oră de curs (AM1, intervalul 7.30-8.20)/ultima oră de curs (AM6, intervalul 

18.10-19.00), în conformitate cu hotărîrea Consiliului de Adninistraţie al Colegiul Naţional „Ion Luca 

Caragiale”, Municipiul Ploieşti, nr……./…….. 

Menționez că îmi asum responsabilitatea securității acestuia/acesteia în intervalul de timp ce face 

obiectul acestei cereri. 

Precizez că fiul/fiica meu/mea face naveta pe traseul 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..............................................................,  

 

Alte observaţii ………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

Data:                                                                                                                       Semnătura: 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti 
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Nr……/…………… 

 

                AVIZAT                                                                                                    APROBAT 

                Diriginte,                                                                                                     Director, 

 

Doamnă Director, 

 

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………….,                      

elev în clasa…………, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti, vă rog să-mi aprobați 

cererea de învoire cu cel mult 20 de minute de la prima oră de curs (AM1, intervalul 7.30-8.20), în 

conformitate cu hotărîrea Consiliului de Adninistraţie al Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul 

Ploieşti, nr……./…….. 

Menționez că am împlinit 18 ani și îmi asum responsabilitatea propriei securități în intervalul de timp 

care face obiectul acestei cereri. 

Precizez că fac naveta pe traseul 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……….......................,  

 

Alte observaţii ………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

Data:                                                                                                                       Semnătura: 

 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploieşti 

 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                  

                AVIZAT                                                                                         Nr …… /…………                                                                          
                Director, 

    Pandelache Laura-Elena 
 

Doamnă Director, 

 

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………..                

elev/ă în clasa …………, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” - Ploieşti, vă rog să-mi 

aprobați cererea de părăsire a incintei şcolii, conform art. 147, pct. 8 din ROF CNILC, care 

precizează că: „În situaţii speciale - urgenţe medicale, familiale: elevii majori pot părăsi incinta 

şcolii prin completarea unei cereri aprobate de directorul/directorul adjunct.” şi în acord cu 

precizările făcute în acest sens în Statutul Elevului. 

Motivez prezenta cerere astfel:  

 ………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………….……… 
Menționez că am împlinit 18 ani și îmi asum responsabilitatea propriei securități în    

intervalul de timp care face obiectul acestei cereri și că am fost informat/informată cu privire la 

faptul că se vor consemna absențe în catalog pentru  orele la care nu voi fi 

 prezent/prezentă. 

 
 Data:                                                                                                           Semnătura: 

 

Doamnei Director al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”- Ploieşti  

ANEXA 6: Cerere de părăsire a incintei şcolii - elevi majori 
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Anexa 7 - Program activități Cămin de fete CNILC 

          Nr. Înreg. 
 
 

Aprobat,  
Director, prof. Pandelache Laura Elena 

 
 

CĂMINUL DE FETE CNILC - PLOIEȘTI 
PPROGRAM ZILNIC 

 
Ora: 6.00 - DEȘTEPTAREA 

Ora: 6.00/6.30 - IGIENA PERSONALĂ 

Ora: 6.30/8.00 – MICUL DEJUN 

Ora: 8.00/8.30 - CURĂȚENIE ÎN CAMERĂ 

Ora: 8.30/11.30 - PREGATIREA LECȚIILOR 

Ora: 11.00/12.30 - PRÂNZ, PRIMA SERIE 

Ora: 13.00/15.00 - PRÂNZ, A DOUA SERIE 

Ora: 14.30/16.30 - ODIHNĂ 

Ora: 16.30/20.00 - PREGATIREA LECȚIILOR 

Ora: 20.00/22.00 - PROGRAM LIBER 

Ora: 22.00/22.30 - IGIENA PERSONALĂ 

Ora: 22.30/6.00 - ODIHNĂ 
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ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN  
CĂMINUL DE FETE CNILC-PLOIEȘTI 

AN ȘCOLAR:2022-2023 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea  
activității 

Data/perioada Locul 
desfășurării 

Responsabil  Participanți 
 

1. „Să protejăm mediul”-  
activitate de colectare 
selective a deșeurilor 

săptămânal cămin Pedagog 
școlar; 
Eleva: 

Constantin 
Corina 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 

2 „Educație pentru o 

igienă corectă” 
bianual cămin Asistent 

medical: 
Năstase 

Valentina 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 

3 Activități de 

înfumusețare a 

căminului 

anual cămin Comitetul de 
cămin 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 
4 Activități de menținere 

a spațiilor recreative 

din cămin 

săptămânal cămin  Pedagog 
școlarȘ 

Șef cămin: 

eleva 
Bugheanu 

Daria 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 

5 Magia sărbătorilor de 

iarnă-împodobirea 
bradului 

Decembrie cămin Comitetul de 
cămin 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 
6 Seară muzicală Bianual  cămin Pedagog 

școlar; 
Eleva/Pianista 
Comărniceanu 

Anastasia 

Toate elevele 
cazate în 

cămin 

      
 

 

Întocmit,  
Pedagog școlar: Bucurică Ligia 
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           Nr. Înreg.5093/30.09.2022 
 
 
    
    Aprobat în C.A. în data de: 
    Avizat în C.P. în data de: 
 
 
 
 
 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

SANCȚIUNILE APLICATE ELEVILOR 
 
 
 
 
 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 
cadrul editiei procedurii operationale: 

 
Nr. 
Crt. 

Elemente 
privind 

responsabilii / 
operaţiunea 

 
Numele și 

prenumele 

 
Funcţia 

 

 
Data 

 
Semnătura 

 

1. Elaborat Doboș Mioara 
Veronica Radu 

Membri comisie  
revizuire ROF 

 
20.09.2022 
 

 

2. Verificat  Radu Alina Responsabil comisie 
revizuire ROF 

30.09.2022  

3. Aprobat  Pandelache  
 Laura Elena 

Director 
 

30.09.2022  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii: 
 

Nr. 
Crt. 

Ediţia sau, după 

caz, 
revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile sau reviziei 
ediţiei 

1. Ediţia II. Revizia I  Actualizare conform  ROFUIP 
nr.4183/04.07.2022 

Data avizării în C.A. 

 
 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii: 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Scopul 

Difuzării 

 
Exe

mpla
r 

nr. 

 
Compartime

nt 
 

 
Funcţia 

 
Nume şi 
prenume 

 
Data 

primirii 

 
Semnătura 

1. Informare 
Aplicare  
Aprobare 

1 Management Director Pandelache Elena 
Laura 
 

  

2. Informare  
Monitorizare 
Arhivare 

2 CEAC Responsabil 
comisie 

   

3. Informare  Consiliul 
profesoral 

    

4. Coordonare, 
control 

3 Comisia de 
monitorizare, 
coordonare şi 

îndrumare 
metodologică 
a dezvoltării 

sistemu de 
control 

managerial 

Preşedinte  
comisiei 

Popescu Elena Irina   

 
 

4. Scopul procedurii 
 

• Scopul general 
Procedura are rolul de a stabili tipurile de sancțiuni aplicabile elevilor Colegiului National “Ion 

Luca Caragiale”-Ploiești, faptele care determină aplicarea sancțiunilor, precum și persoanele abilitate să 

aplice sancțiunile. 
• Scopuri specifice 
1.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate în activitatea 
de aplicare a sancțiunilor pentru elevi în cadrul unității de învățământ; 
1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate, necesare aplicării sancțiunilor pentru 

elevii Colegiului National “Ion Luca Caragiale”-Ploiești; 
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1.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului, în cadrul 
instituției; 
1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea 

deciziilor specifice. 
 
5. Domeniul de aplicare 

Procedura operaţională se aplică în procesul de sancționare a elevilor Colegiului Național “Ion Luca 

Caragiale”-Ploiești. Obiectul acestei proceduri îl constituie etapele ce vor fi parcurse pentru aplicarea 
măsurilor de sancționare în cazul sesizării încălcării de către elevi a prevederilor Regulamentului de 
organizare și funcționare și comiterea unor abateri disciplinare. 

 
6.   Documente de referinţǎ 

6.1. Legislație primară: 
• Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

6.2. Legislație secundară: 
• Ordinul nr.600/20.04.2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 
• Ordinul nr.4742/2016 al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Ștințifice pentru 

aprobarea Statutului Elevului; 
• ROFUIP aprobat prin O.M nr. 4183/ 04.07.2022; 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
6.4. Regulamentul de organizare și funcționare a CNILC - Ploiești; 

 
7. Definitii şi abrevieri ale termenilor utilizați 

 7.1.Definiţii: 
 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; 
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate 

sau un proces care se desfăşoară la nivelul unui singur 

compartiment; 
2. Sistem de control 

managerial 
Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, 

procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului 
managerial 

3. Sancțiune Pedeapsă sau penalizare aplicată pentru încălcarea unor reguli sau 

norme 
4. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial 
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7.2.Abrevieri: 

8. Descrierea procedurii 
                      8.1. Generalităţi 

 Sancțiunile aplicate elevilor din cadrul CNILC - Ploiești au rolul de a corecta neregulile, abaterile, 
respectiv încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, prin acțiuni care 
afectează negativ procesul educațional, relațiile dintre elevi sau dintre personalul didactic, didactic-
auxiliar, nedidactic și elevi. 
 Procedura urmărește descrierea măsurilor coercitive ce pot fi aplicate elevilor care încalcă  

prevederile impuse de Regulamentul de organizare și funcționare a CNILC - Ploiești, fiind un instrument 
util persoanelor sau structurilor din cadrul instituției, împuternicite în a aplica sancțiuni. 

 
 8.2.Modul de lucru 

8.2.1.Modalități de sesizare a abaterilor disciplinare: 
• REFERAT, întocmit de diriginte, profesor sau orice angajat al unităţii; conţine: descrierea faptei, 

împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi alte aspecte care dovedesc 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. 
 
      8.2.2.Cine și cum se stabilește abaterea disciplinară: 

CINE 
Dirigintele şi/sau Consiliul clasei; 
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar; 
Consiliul Profesoral. 
CUM 

• descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară 
• precizarea dispoziţiilor legale în vigoare 
• audierea elevului 

 
8.2.3.Tipuri de sancțiuni: 
 

 a) OBSERVAȚIE INDIVIDUALĂ 
  Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea acestuia, care 

Nr
. 
crt
. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Abreviere
a 

Termenul 
abreviat 

P
O 
PS 
E. 
V. 
A. 
Ap. 
Ah. 

Procedură 
operaţională 

Procedură de sistem 

Elaborare 
Verificare 
Aprobare 
Aplicare 
Arhivare 
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să urmărească remedierea comportamentului. Obsevația individuală poate fi aplicată de către profesorul 

diriginte, învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către director. 
b)  MUSTRARE SCRISĂ 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar 

sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Sancţiunea este propusă 

consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre 

validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport 
care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar sau 

profesorul diriginte. 
(2) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ reprezentantului legal, pentru 

elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de 

primire. 
(3) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
(4) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar retragerea temporară sau definitivă a bursei. 
c) RETRAGEREA TEMPORARĂ SAU DEFINITIVĂ A BURSEI se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul 

profesoral al unităţii de învățământ, conform Statutului Elevului, art .19 
d) MUTAREA DISCIPLINARĂ LA O CLASĂ PARALELĂ 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document 
care se înmânează de către învăţător/profesorul pentru învăţământulprimar/profesorul diriginte/director, sub 

semnătură, părintelui, reprezentantului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 

8.2.4. Întocmirea actelor administrative de sancționare: 
• Informarea  Consiliului Profesoral cu privire la orice sancțiune stabilită la nivelul Consiliului clasei; 
• Emiterea Deciziei de sancționare de către directorul CNILC-Ploiești în urma hotărârii Consiliului 

Profesoral (cu votul a cel puțin jumătate +1) în ceea ce privește abateri disciplinare propuse cu scăderea 

a cel puțin 3 puncte la purtare. 
 
8.2.5. Anularea unei sancțiuni: 
(1) După opt săptămâni sau la încheierea  anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a 
aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de 

şcoală, până la încheierea anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare la 8.2.3. (a-d), poate fi 
anulată. 
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alineatul anterior, a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancţiunea. Acest aspect este menţionat în decizia de sancţionare. 
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8.2.6.Contestarea sancțiunii: 
(1) Contestarea sancţiunilor care pot fi aplicate elevilor, de către elev sau, după caz, de către 

părintele/reprezentantului legal al elevului, consiliului de administraţie al CNILC, în termen de 5 zile 

lucrătoare  de la aplicarea sancţiunii. 
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul CNILC. 
Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios 

administrativ, conform legii. 
 

      8.2.7.Înregistrarea, evidența și păstrarea documentelor 
• evidenţa sancţiunilor se ţine în Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor 
• actele administrative de sancţionare a elevilor se păstrează în Dosarul actelor administrative pentru 

anul şcolar în curs; 
• De la caz la caz, conform ROFUIP, în funcţie de sancţiunea aplicată, se consemnează şi în: 

o Registrul de evidenţă a elevilor 
o Catalogul clasei 
o Registrul matricol 

Cu menţiunea: „Elevul a fost sancţionat disciplinar cu …., conform Deciziei nr. …. din …. 
 
 
 
 

8.3. EXTRAS DIN ROF - CNILC 
 

7.5.2. Îndatoriri. Obligaţii. Interdicţii 
 

Art. 195. 
Îndatoriri/Obligaţii. 
Elevii au următoarele îndatoriri: 

Document  Catalogul 
clasei 

Raportul  
Consiliului 
clasei 

Raportul 
comisiei 
diriginților 

Registrul de 
evidență al 

elevilor 

Registrul 
matricol 

Registrul 
PV 
Consiliu 
profesoral 

Observație 

individuală 
      

Mustrare scrisă       

Retragere 
temporară sau 

definitivă a 

bursei   

      

Mutare 
disciplinară la o 
clasă paralelă 
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a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de 

a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
b) de a respecta regulamentele şi deciziile CNILC; 
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată; 
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale; 
f) de a sesiza autorităţilor competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor 

conexe acestuia, în condiţiile legii; 
g) de a sesiza reprezentanţii CNILC - Ploieṣti cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa 

elevilor şi a cadrelor didactice; 
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; 
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către CNILC - Ploieṣti; 
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către CNILC 

- Ploieṣti, în urma constatării culpei individuale; 
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor 
obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru luare cunoştinţă 

despre situaţia şcolară; 
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii 

de învăţământ; 
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a CNILC - Ploieṣti; 
p) de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de 

a respecta regulile de circulaţie; 
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă, normele de 

securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, 

precum şi normele de protecţie a mediului; 
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales 

în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. 
Art. 196. 
Interdicţii 
Elevilor le este interzis: 
a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de 

învăţământ; 
b) să introducă şi să difuzeze, în CNILC - Ploieṣti, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care 



  Colegiul Național 
 “Ion Luca Caragiale” Ploiești 

Comisia pentru Evaluare și 

Asigurare a Calității 

Procedura operaţională privind 
Sancțiunile aplicate elevilor 

Ediţia : II 
Nr.de ex.3 

Revizia: I  
Nr.de ex. 3 
Pag. 8 / 21 
Exemplar nr.  

Cod: PO-23 

 

lezează imaginea publică a unei persoane; 
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice 

şi să participe la jocuri de noroc; 
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul CNILC - Ploieṣti de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau 
altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului 

unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa 

personală sau a celorlalte persoane din CNILC - Ploieṣti, în conformitate cu prevederile legale, conform art.15, 

lit.e din Statutul elevului; 
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

colegiului; 
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de 

la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul 

cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în 

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul CNILC – Ploieşti; 
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 
k) să părăsească perimetrul CNILC în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori care o pot face 
pe baza cererii scrise înregistrate la secretariatul școlii sau în situaţiile prevăzute de regulamentul de organizare 

şi funcţionare a colegiului; 
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 
m) să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor; 
n) să pătrundă în incinta școlii și să folosească mingi, skateboarduri, role, trotinete; 
o) să se joace în timpul pauzelor sau al orelor cu mingea pe terenurile de sport și în curtea școlii fără să fie 

supravegheați de un profesor de specialitate; 
p) Se interzice accesul în şcoală elevilor care, prin ţinuta lor, sfidează bunul gust, moralitatea sau creează un 

complex de inferioritate colegilor prin extravaganţă şi opulenţă; 
r) Se interzice, pentru fete: 
- purtarea fustelor scurte, a bluzelor deasupra taliei, a pantalonilor cu petice/rupți/imprimați/colorați 

strident, a colanților, a bijuteriilor stridente; 
- vopsirea părului sau a unghiilor lungi în culori stridente, extensii/dreaduri, piercing facial, tatuaje vizibile; 
- folosirea excesivă a machiajului; 
s) Se interzice, pentru băieţi: 
- purtarea părului neprins (dacă depășește lobul urechii), a părului vopsit, a dreadurilor, a piercingului 

facial, a tatuajelor vizibile; 
- purtarea pantalonilor foarte largi sau scurţi, a pantalonilor cu petice/rupți/imprimați/colorați strident, cu 

bazon lăsat; 
t) Este interzisă staţionarea elevilor pe coridoare sau în curtea şcolii, în timpul orelor. Este interzisă staționarea 
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în holul principal sau în faţa cancelariei. Orice problemă va fi rezolvată cu sprijinul profesorului de serviciu; 
(u) Fumatul în incinta şcolii, inclusiv ţigări electronice, este strict interzis; 
(v) Folosirea sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor sau a bazei sportive în afara programului şcolii este 

permisă numai în prezenţa unui profesor îndrumător sau, în cazuri speciale, cu aprobarea conducerii. Doritorii 

vor înainta din timp cereri spre aprobare, însoţite de tabele nominale vizate de coordonatorul activităţii care-
şi asumă responsabilitatea respectării, de către cei în cauză, a prezentului regulament;  
x) Este interzisă utilizarea cărților de joc atât în timpul orelor de curs cât și în timpul pauzelor; 
y) Este interzisă utilizarea boxelor de sunet în alt scop decât cel didactic și fără permisiunea profesorului. 
Art. 197.  
(1) Elevii claselor pot efectua serviciul pe clasă în perechi, după un grafic intern al clasei stabilit de 

profesorul diriginte. 
(2) Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: 
a) să prezinte la fiecare oră situaţia elevilor clasei (prezenţi, absenţi); 
b) să aerisească în pauză sala de curs; 
c) să supravegheze menţinerea curăţeniei în sala de clasă; 
d) să asigure marker și burete la fiecare oră de curs; 
e) să șteargă tabla înaintea intrării profesorului la oră şi în timpul orei. 
Art. 198. 
(1) Elevii care săvârşesc fapte în perimetrul CNILC - Ploieṣti sau în cadrul activităţilor extraşcolare prin care 

încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul şcolar, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

acestora, conform prevederilor prezentului regulament. 
(2) Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare 

organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 
a) observaţie individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu; 
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din CNILC - Ploieṣti; 
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau a personalului şcolii este 

interzisă în orice context. 
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(8) Pentru toti elevii din învățământul preuniversitar la fiecare 20 absenţe nejustificate din totalul orelor 

de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul total de ore la o disciplină, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct. La 15 absențe nemotivate învățătorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte va transmite părintelui/ reprezentantului legal/ o ÎNȘTIINȚARE scrisă în 
acest sens prin e-mail sau în mod direct prin convocarea acestuia la școală. 
Art. 199. 
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Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 
Art. 206. 
Pagube patrimoniale 
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi 

să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de 
lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru 

înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. Răspunderea materială se referă la : 
a) deteriorarea mobilierului, a dotărilor şi a tâmplăriei din spaţiile de învăţământ, grupurile sanitare, coridoare 

şi vestiare; 
b) deteriorarea pereţilor exteriori sau interiori ai şcolii prin lovire cu obiecte care murdăresc sau distrug 

tencuiala; 
c) spargerea geamurilor etc. 
(2) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor CNILC - Ploiești sunt 

obligaţi să acopere, ȋn conformitate cu prevederile art. 1357 -1374 din Codul civil, toate cheltuielile 
ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate 

cheltuielile pentru ȋnlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase, conform art.28 din Statutul Elevului. 
(3) Pagubele cu autori nedescoperiţi vor fi suportate de ambele clase care învaţă în sala respectivă, după caz, 

săptămânal. 
(4) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul 

deteriorat  
cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. Elevii nu pot 

fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 
 
8.4. La nivelul CNILC-Ploiești s-au stabilit următoarele situații specifice considerate abateri 

disciplinare: 
 

Nr. 
Crt. 

ABATERE 
DISCIPLINARĂ 

SANCȚIUNE 

PENTRU PRIMA 
ABATERE 

SANCȚIUNE PENTRU 

ABATERE REPETATĂ 
OBSERVAȚII 

1.  ABSENŢE NEMOTIVATE Absenţă în catalog 
 

La fiecare 20 absenţe 

nejustificate din totalul 
orelor de studiu sau la 20% 
absențe nejustificate din 

numărul total de ore la o 

disciplină, va fi scăzută 

nota la purtare cu câte un 
punct. La 15 absențe 

nemotivate învățătorul/ 

profesorul pentru 
învățământul primar/ 
profesorul diriginte va 
transmite/ părintelui/ 
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reprezentantului legal/ o 
ÎNȘTIINȚARE scrisă (pe 
email) 

2. COPIAT Refacerea temei 
Test: penalizare, nota 1 
Observație individuală 

Acordarea notei 1 la 
fiecare încercare 

 

 

3 ȚINUTĂ INDECENTĂ, 

NEADECVATĂ 
Observație individuală Mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare cu 1-2 p 
Fișa de monitorizare 

4.  DISTRUGEREA 
BUNURILOR ŞCOLII 
(măzgălirea băncilor şi a 

pereţilor, deteriorarea 

tablei, băncilor sau a 

dulapului, vandalizarea 
bunurilor școlii) 

Observație individuală  
Discuţie cu părinţii, 
curăţarea, repararea 
daunelor şi recuperarea 
prejudiciului creat 

Mustrare scrisă 
Curăţarea, reparare şi plata 

daunelor scăderea notei la 

purtare cu 2-3p 
 

Consiliere 
psihopedagogică în 

orice abatere care 
presupune violență 
Fișa de monitorizare 

5.  NEPĂSTRAREA 

CURĂŢENIEI ÎN SĂLILE 

DE CLASĂ,  

LABORATOARE, 
CORIDOARE ŞI 

CURTEA ŞCOLII 

Observație individuală  
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare în 
funcţie de gravitatea faptei, 
cu 1-2 pct la purtare 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 

6. DETERIORAREA ŞI 

PIERDEREA 
MANUALELOR 
ŞCOLARE, A CǍRŢILOR 

DIN BIBLIOTECA 
ŞCOLII; 

Înlocuirea cărţii sau a 

manualului cu unul nou  
 

Înlocuirea cărţii sau a 

manualului cu unul nou  
Nu se eliberează fișa de 

lichidare la finalul ciclului 
de studiu, dacă nu se 

înlocuiește manualul 

deteriorat 
 

 

7. FOLOSIREA 
TELEFONULUI MOBIL 
SAU A ALTOR 
MIJLOACE MEDIA ÎN 
TIMPUL ORELOR DE 
CURS, fără acordul 

cadrului didactic ți în alte 

scopuri decât cele didactice 

Observație individuală  
 

Mustrare scrisă  
Scăderea notei la purtare cu 

1-2p 
 
 

Fișă de monitorizare 

8. FILMAREA ÎN TIMPUL 
PAUZELOR, în incinta 
școlii, în curtea școlii și 

difuzarea acestor filmări în 
mediul online. 

Observație individuală 
1 punct scăzut la 

purtare 

Mustreare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 

2-3 puncte 

Fișă de monitorizare 

9. ÎNREGISTRAREA OREI 
(cu telefonul mobil sau cu 
alte mijloace audio-video) 

Observație individuală 
1 punct scăzut la 

purtare 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 

2-3p 

Difuzarea 
materialului 
înregistrat pe 
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ŞI DIFUZAREA FĂRĂ 

ACORDUL 
PROFESORULUI 

 

 

internet sau în alte 
medii constituie 
circumstanţe 

agravante  
Fișa de monitorizare 

10.  DERANJAREA OREI DE 
CURS 

Observație individuală  
Discuție cu părinții 

Mustrare scrisă  
Scăderea notei la purtare cu 

1-2p 

Consiliere 
psihopedagogică 

11.  REFUZUL DE A SE 
SUPUNE 
INSTRUCŢIUNILOR 

PERSONALULUI ŞCOLII 
 

Discuţie cu elevul şi 

părinţii 
Discutarea cazului în 
Consiliul clasei 

Mustrare scrisă  
Scăderea notei la purtare cu 

1-2p 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 

12.  IMPLICAREA ÎN 
CONFLICTE VIOLENTE, 
BĂTAIE ÎNTRE ELEVI 
 

Discuţie cu elevul şi 

părinţii 
Mustrare scrisă  
Scăderea notei la 

purtare cu 1-3p 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 2-
4 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică în 

orice abatere care 
presupune violență 
Fișa de monitorizare 

13. ACCIDENTAREA UNOR 
PERSOANE prin 
aruncarea unor obiecte pe 
fereastră 
 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la 

purtare cu 1-2 puncte 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare în 
funcţie de gravitatea faptei 
2-3 puncte 

 

14. JIGNIREA CADRELOR 
DIDACTICE, A 
PERSONALULUI 
ADMINISTRATIV ŞI DE 
SERVICIU (comportament 
ostentativ, săvârşirea în 

public de fapte, acte sau 
gesturi obscene, proferarea 
de înjurii, expresii vulgare, 
ameninţări, etc.) 
 

Mustrare scrisă 
Discuţie cu elevul si 
părinţii/reprezentant 

legal 
Scǎderea a 2-3 puncte 
la purtare 
 

Mustrare scrisă  
Mutarea disciplinară la altă 

clasă 
Scăderea a 3-4 puncte la 
purtare 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 

15.  IMPLICAREA ÎN 
ACŢIUNI CARE ATING 
RENUMELE ŞI 

IMAGINEA 
COLEGIULUI (afişe, 

manifeste, înscrisuri cu 
conţinut denigrator, postări 

pe internet, participarea la 
acţiuni de protest care 

afectează desfăşurarea 
activităţii de învăţământ) 

Mustrare scrisă 
Discuţie cu elevul si 
părinţii/reprezentant 

legal 
Scǎderea a 2-3 puncte 
la purtare 
 

Mustrare scrisă 
Mutarea disciplinară la altă 

clasă  
Scăderea a 3-4 puncte la 
purtare; 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 
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16. FURTURILE DE LA 
COLEGI SAU DIN 
PATRIMONIUL ŞCOLII 
 

Recuperarea daunelor 
Discuţie cu elevul şi 

părinţii//reprezentant 

legal 
Mustrare scrisă 

Scăderea notei la 

purtare cu 1-3 puncte 

Recuperarea daunelor 
Scăderea notei la purtare cu 3-
4 puncte la purtare, în funcţie 

de gravitatea faptei;  
Anunţarea Poliţiei dacă e 

cazul 
 

Şcoala nu îşi asumă 

răspunderea pentru 

dispariţia bunurilor 

sau a banilor elevilor  
Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 
 

17. ÎNSUȘIREA UNOR 

BUNURI GĂSITE ÎN 

SĂLILE DE 

CLASĂ/INCINTA 

ȘCOLII 

Mustrare scrisă 
Discuţie cu elevul si 
părinţii/reprezentant 

legal 
Scǎderea a 1-2 puncte 
la purtare 
 

Recuperarea daunelor 
Scăderea notei la purtare cu 2-
3 puncte la purtare, în funcţie 

de gravitate;  
Anunţarea Poliţiei dacă e 

cazul 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de monitorizare 

18. INTRODUCEREA ŞI 

UTILIZAREA ÎN 
ŞCOALĂ A ARMELOR 

ALBE, DE FOC, 
MATERIAL 
EXPLOZIV(cuţite, arme 

cu aer comprimat, spray- 
uri paralizante, petarde, 
artificii, etc.) 
 
 

Discuţie cu elevul şi 

părinţii 
Mustrare scrisă 

Scăderea notei la 

purtare cu 1-4 puncte  
Anunţarea Poliţiei dacă 

e cazul 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
3-6 p 
Program special la cabinetul 
de consiliere 
Anunțarea Poliției 

Amendă 

contravenţională în 

condiţiile legii nr. 

61 din 27/09/1991 
actualizată (legea 
nr.260/2022); 
Introducerea 
armelor cu aer 
comprimat se 
pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 
5 ani pentru elevii 
peste 16 ani 
Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 
19. FUMAT  Observație individuală 

 Discuție cu părinții 
 Consiliere 

psihopedagogică 
20.  CONSUMUL DE 

BǍUTURI ALCOOLICE, 

PRACTICAREA 
JOCURILOR DE NOROC 
 

Observaţie individuală  
Discuţie cu părinţii 

elevului 
Scăderea notei la 
purtare cu 1-2 puncte 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
2-3 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

21. UTILIZAREA 
CĂRȚILOR DE JOC 

ATÂT ÎN TIMPUL 
ORELOR DE CURS CÂT 
ȘI ÎN TIMPUL 

PAUZELOR 

Observaţie Individuală  
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
1-2 p 
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22. UTILIZAREA BOXELOR 
DE SUNET ÎN ALT SCOP 
DECÂT CEL DIDACTIC 
ȘI FĂRĂ PERMISIUNEA 

PROFESORULUI. 
 

Observaţie Individuală  
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
1-2 p 
 

 

23. PĂRĂSIREA LOCULUI 

INDICAT/INCINTEI 
ȘCOLII DE CĂTRE 

ELEVII CARE NU 
FRECVENTEAZĂ ORA 

DE RELIGIE. 

Observație individuală Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte 

Fișă de 

monitorizare 

24. CONSUMUL ŞI 

TRAFICUL DE 
DROGURI, 
IMPLICAREA ÎN 
PROSTITUŢIE 

Scăderea notei la 

purtare cu 4 puncte 
Anunţarea autorităţilor 

Anunțarea autorităților Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

25. FALSIFICAREA 
NOTELOR ŞI A 

MEDIILOR ÎN CARNETE 
 

Observatie individuală  
Discuţie cu părinţii 
elevului 
Se scade 1 punct la 
purtare şi se 

consemnează notele 

iniţiale 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 2-
3 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 

26. FALSIFICAREA 
MOTIVĂRILOR PENTRU 
ABSENŢE  

Observatie individuală 
Discuţie cu părinţii 

elevului 
scăderea a 2 puncte la 

purtare şi anularea 

motivării 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 4 
p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

27.  FALSIFICARE ŞI 

TRECEREA NOTELOR 
ÎN CATALOG, 
DISTRUGEREA 
DOCUMENTELOR 
ŞCOLARE 

Scăderea a 4 puncte 
la purtare 
Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu  
6 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

28.  COMPLICITATE LA 
FALSIFICAREA ŞI 

TRECEREA NOTELOR 
ÎN CATALOG, 
DISTRUGEREA 
DOCUMENTELOR 
ŞCOLARE 

Scăderea a 3 puncte 
la purtare 
Mustarea scrisă 

Scăderea notei la purtare cu  
4 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 
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29.  DEFORMAREA/ASCUN

DEREA CU INTENȚIE A 

ADEVĂRULUI ÎN 

CAZUL UNOR FAPTE 
REPROBABILE CU 
CONSECINȚE 

NEGATIVE ASUPRA 
IMAGINII 
ȘCOLII/ELEVILOR/PERS
ONALULUI ȘCOLII 

Discuție cu părinții 
Mustrare scrisă 
Scăderea notei la 

purtare cu 1-2 p 
 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 2-
3 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

30. LIMBAJ VULGAR PE 
REȚELE DE 

SOCIALIZARE 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la 

purtare cu 1p 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
2-3 p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 
31. VIOLENȚĂ ÎN LIMBAJ 

ÎNTRE ELEVI 
Observație individuală 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu  
1-2p 
 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 
32. Aducerea şi difuzarea unor 

materiale care, prin 
conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea 

şi integritatea naţională a 

ţării, care cultivă violenţa şi 

intoleranţa 
 

Fișa de monitorizare 
Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă însoţită 

de scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte. 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 4 

puncte 

Fișa de 

monitorizare 
Consiliere 
psihopedagogică 

33. Modificarea setărilor 

calculatoarelor şi instalarea 
de soft nedidactic. 

Obsevație individuală 
Mustrare scrisă 
Scăderea notei la 

purtare cu 1 punct 

Scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte Convocarea 
părinților 

Fișă de 

monitorizare 

34. Hărțuirea cadrelor 

didactice/personalului 
școlii prin șicane repetate, 

interpelări contradictorii 

neadecvate, repetate.  

 
Observație individuală 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte 

Consiliere 
psihopedagogică 
Fișa de 

monitorizare 

35. Introducerea în incinta 
școlii, fără permisiunea 

cadrelor didactice, a unor 
persoane străine. 

Observație individuală Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte 

Fișă de 

monitorizare  

           8.5.Resurse necesare 
8.5.1. Resurse materiale: mobilier pentru stocarea dosarelor;PC cu acces la internet; linie telefonică; aparat fax; 

copiator;imprimantă; rechizite specifice. 
8.5.2. Resurse umane: Personal secretariat; Director; Profesori. 
8.5.3. Resurse financiare: Conform bugetului CNILC- Ploiești, pentru anul în curs. 
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9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 

Profesorii diriginţi, Învăţători/Profesori învățământ primar Documente elaborate 
Monitorizează zilnic situţia disciplinară  
Monitorizează săptămânal situaţia absenţelor şi informează 
în scris directorul asupra oricărei situaţii care contravine 
regulamentului şcolar. 

Referat pentru sancțiunile 
propuse Consiliului clasei. 
Proces-verbal 

Aplică gradat sancţiunile disciplinare, consemnează în 
catalog, păstrează o copie a sancţiunii scrise la Portofoliul 
Dirigintelui. 

Comunicare scrisă a sancţiunii 
către părinți (semnătură de confirmare de 

părinte/tutore legal). 
Convoacă, de fiecare dată când este necesar, Consiliul 
clasei, în vederea stabilirii notei la purtare a fiecărui elev. 

Convocare Consiliul clasei. 
Proces-verbal 

Întocmeşte referat în cazul elevilor cu nota la purtare mai 
mică de 7, precizând motivele, îl înregistrează și depune la 
Secretariat şi îşi păstrează o copie la Portofoliul Dirigintelui. 

Referat înregistrat la 
secretariat. 

Prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile 

Consiliului Clasei de acordare a notelor la purtare mai mici 
de 7 (şapte) 

Referat 
Raportul Consiliului clasei. 

Comunică în scris părinţilor/tutorilor situaţia şcolară a 
elevului 

Adresă pentru părinți cu 
situațiile școlare înregistrată la secretariatul 
şcolii 

Consiliul Clasei Documente elaborate 
Analizează starea disciplinară a elevilor clasei, situație 
prezentată de dirigintele clasei. 

Raport al dirigintelui clasei 

Confirmă nota la purtare a fiecărui elev sau, după caz, 
stabilește noua notă a elevilor. 

Raport 
Proces-verbal 

Elaborează un raport asupra stării disciplinare a clasei. 
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 

şcolar 
Documente elaborate 

Analizează/cercetează abaterea disciplinară pe baza 
referatelor profesorilor diriginți sau profesorilor de serviciu. 

 

Stabileşte măsurile de îmbunătăţire a situaţiei disciplinare în 
colaborare cu diriginții claselor. 

Plan măsuri pentru cazurile 
semnalate. 

Elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea situațiilor de 
tipul celor semnalate. 

Plan de acțiune specific 
situației 

Consiliul Profesoral Documente elaborate 
Validează propunerile pentru mediile la purtare mai mici 
de 7 (şapte). 

Proces-verbal de ședință 

Validează propunerile pentru mediile la purtare mai mici 
de 7 (şapte). 

Proces-verbal de ședință 

Directorul Documente elaborate 
Emite Decizie de sancţionare a elevilor, pe baza hotărârii 
C.P. 

Decizie de sancționare 

  



  Colegiul Național 
 “Ion Luca Caragiale” Ploiești 

Comisia pentru Evaluare și 

Asigurare a Calității 

Procedura operaţională privind 
Sancțiunile aplicate elevilor 

Ediţia : II 
Nr.de ex.3 

Revizia: I  
Nr.de ex. 3 
Pag. 17 / 21 
Exemplar nr.  

Cod: PO-23 

 

   10.  Anexe, înregistrări, arhivări: 
• ANEXA 1 : Formular înștiințare absențe; 
• ANEXA 2 : Formular Mustrare scrisă; 
• ANEXA 3 : Formular Raport pentru stabilirea sancțiunii în consiliul clasei. 

 
11. Cuprins: 

  
Numărul 

componentei 
în cadrul procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

0 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
1 

2. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2 
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale 
2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 3 
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 3-4 
8. Descrierea procedurii operaţionale 4-16 
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activitătii 16-17 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 17 
11. Cuprins 17 

 ANEXA 1 : Formular înștiințare absențe 18 
 ANEXA 2 : Formular Mustrare scrisă 19 
 ANEXA 3 : Formular Raport pentru stabilirea sancțiunii în consiliul 

clasei 
20-21 
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    ANEXA 1 : Formular înștiințare absențe 
 
 
 
 
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, Tel/Fax: 0244.522.340 
secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com,  

http://www.cn-caragiale.ro/  
 
 
            Nr………/………. 
 
 

CĂTRE, 
 
Dna./Dl. ………………………………………….. 

Adresa …………………………………………………………………………………………....... 

 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că fiica/fiul 

dumneavoastră…………………………………………………….………….., elev(ă) a(l) CNILC-
PLOIEȘTI în clasa …….., a acumulat până la data de…………. un număr total de ……. absențe 

nemotivate, din care ……. absențe nemotivate în luna ………………………….. 
Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu art. 198 (8) DIN ROF CNILC, „ 

pentru toti elevii din învățământul preuniversitar la fiecare 20 absenţe nejustificate din totalul orelor de 
studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul total de ore la o disciplină, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct. La 15 absențe nemotivate învățătorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte va transmite părintelui/ reprezentantului legal/ o ÎNȘTIINȚARE scrisă. 
 
Vă rugăm să vă prezentați la școală pentru a clarifica, împreună cu dirigintele situația 

disciplinară a fiului/fiicei dumneavoastră.  
 

 
 

                       Data:          Diriginte,  
            prof.     
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 
 

 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com
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      ANEXA 2 : Formular Mustrare scrisă 
 

 

 
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, Tel/Fax: 0244.522.340 
secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com,  

http://www.cn-caragiale.ro/  
 
            Nr………/………. 
 

 
CĂTRE, 
Dna./Dl. ....................................................... 
Adresa....................................................................................................................... .............. 
 
Prin prezenta vă înștiințăm că fiica/fiul dumneavoastră,..................................................................... 

elev(ă) a(l) CNILC-PLOIEȘTI  în clasa ........ a fost sancționat(ă) disciplinar cu mustrare scrisă, potrivit 
art. 16 al.(4) b) și art.18 al.(1) din Statutul Elevului, aprobat prin OMENCȘ nr.4742/2016 pentru 

................................................................................................................................................................... .....

................................................................................................................................................,conform 
art.207, alin......din ROF CNILC. 

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare cu...........puncte.  
Vă informăm că în conformitate cu art. 205 (1) „După opt săptămâni sau la încheierea  anului şcolar, 

consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune (...), exceptând-o pe cea pentru absențe 

nejustificate, dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, 

până la încheierea anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi 
anulată. 

De asemenea, conform: 
Art.205 (3) Contestarea sancţiunilor care pot fi aplicate elevilor, (...) se adresează, de către elevul 

major sau, după caz, de către părintele/reprezentantului legal al elevului, consiliului de administraţie al 

CNILC, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 
și 

  Art.205 (4) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

     CNILC.    
  Diriginte,          Data: 
  Prof.................................              
 

Director, 
              Prof. Pandelache Laura-Elena 

 
 
 
 
 
 

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com
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    ANEXA 3 : Formular Raport pentru stabilirea sancțiunii în consiliul clasei 
 

 

 

 
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE”  
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Gheorghe Doja Nr.98, 100164 Ploieşti-Prahova, Tel/Fax: 0244.522.340 
secretariatcnilc@yahoo.com, secretariatcnilc@gmail.com,  

http://www.cn-caragiale.ro/  

 
            Nr………/………. 
 
 

RAPORT PENTRU STABILIREA SANCŢIUNII 
 Partea I. 
 

• ELEVUL/ELEVA………………………………………………………………………………………. 
• CLASA………………………….. Data săvârșirii abaterii: ……………………… 
• Concluzii în urma discuțiilor cu elevul/eleva/părinții: 

 
 
 

• Concluzii în urma discuțiilor cu martorii: 
 
 
 

• Articole din regulament încălcate: 
 

• Sancțiuni propuse: 
 

• Sancțiune aprobată: 
 
 
 
 Semnăturile membrilor Consiliul clasei pentru aprobarea sancțiunii: 

FUNCŢIA NUME ŞI PRENUME SEMNĂTURA OBS: 
da/nu/abținere 

Diriginte    
Profesor    
    
    
    
    
    
    

  

VOTURI PENTRU  VOTURI ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 
   

mailto:secretariatcnilc@yahoo.com
mailto:secretariatcnilc@gmail.com
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 Partea II. 
 
 Ridicarea sancțiunii complementare față de scădere a notei la purtare (se completează la sfârșitul semestrului / 
 anului școlar, la data propunerii) 
  
 Data propunerii ridicării sancțiunii :..................................................... 
 
 
 
 

FUNCŢIA NUME ŞI PRENUME SEMNĂTURA OBS: 
da/nu/abținere 

Diriginte    
Profesor    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Reprezentantul 
părinților 

   

Reprezentantul elevilor    
 
 

VOTURI PENTRU  VOTURI ÎMPOTRIVĂ ABŢINERI 
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                             Nr. Înreg. 
 
Aprobat în C.A.: 
Avizat în C.P.: 

 
 
 
 
 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
privind 

 ACCESUL PERSOANELOR ÎN INCINTA 
CNILC - PLOIEȘTI 

 
 
 
 
 
 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 
 

Nr. 
crt 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi 
Prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Mioara Doboş 
 Membru CEAC 16.09.2022  

2 Verificat Prof. Radu Alina-Maria Membru CEAC 27.09.2022  

3 Aprobat Prof. Pandelache  
Laura-Elena Director 10.10.2022  

 
 
 



 
                                     

Colegiul Național  
„Ion Luca Caragiale” 

 Ploiești 
                                                                                   
 

Comisia pentru Evaluarea 
și Asigurarea Calității 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR 
ÎN INCINTA CNILC-PLOIEȘTI 

Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 4 
 
Revizia: 1 
Nr.de ex.: 4  

Cod: PO –A01 Pagina:2/11 
Exemplar nr. 

 
 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
  

 

 
Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 
 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Editia 1    
2.2 Revizia 1 1, 3, 5, 6, 7, 8 Actualizare De la data 

aprobării în CA 
     
     
     

 
 
 
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale: 
 
 

Nr.
crt. 

 
Scopul 

difuzării 
 

Ex. 
nr. 

Compartime
nt Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. 

Aplicare 
Verificare 
Menținere 

 

1 Management Director Pandelache  
Laura-Elena   

3.2. 
Aplicare 

Informare 
Arhivare 

2 CEAC Responsabil    

3.3. Informare 
Aplicare 3 Administrativ Administrator Savu Florica   

3.4. Aplicare 
Informare 

electro
nic         CP Personal 

didactic    
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4. Scopul procedurii operaţionale 
 
              Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul de acces al persoanelor în incinta 
Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”- Ploiești, având în vedere respectarea legislaţiei în 

vigoare şi prevenirea unor situaţii care pot afecta negativ desfăşurarea în condiţii de siguranţă a 

activităţilor instructiv-educative din şcoală. 
Alte scopuri specifice vizate sunt:  

● existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii menţionate anterior; 
● continuitatea desfăşurării activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 
● sprijinirea organelor abilitate în activităţi de control, iar pe manager, în luarea deciziilor 

adecvate unor situații specifice. 
 

5. Domeniul  de  aplicare 
 

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către elevi, cadre didactice, personal didactic 
auxiliar şi personal nedidactic şi de către toate persoanele străine (părinţi, reprezentanţi ai mass-
media, autorităţi ş.a.) care doresc să aibă acces în incinta Colegiului Național „Ion Luca 

Caragiale” - Ploiești. 
5.2. Procedura se aplică şi pentru reglementarea accesului în incinta unităţii a autovehiculelor 

de orice tip. 
 

6. Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurale 
 
6.1. Reglementări internaţionale: nu este cazul. 
6.2. Legislaţie primară 

● Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
● O.M.E.C.T. nr. 1409/ 2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitare; 
● Legea nr. 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 
● Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 25/ 2007 cu 

privire la asigurarea calităţii educaţiei 
6.3. Legislaţie secundară 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul M.E. nr. 4183/2022. 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice. 

• Planul de pază al Colegiului  Național “Ion Luca Caragiale” – Ploiești, înregistrat cu 

numărul 1167/15.02.2021 
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7. Descrierea procedurii operaţionale 
 
7.1 Generalităţi 
7.1.1 Asigurarea pazei unității de învățământ 
 

(1) La Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” - Ploiesti paza este asigurată de către cei 4  
paznici ai unităţii. 

(2) Conducerea CNILC - Ploiești colaborează cu organele de poliţie/jandarmerie în realizarea 

planului de pază ce cuprinde reguli concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul 

obiectivului. 
(3) În interiorul CNILC - Ploiești este afișat numărul de telefon al organelor de 

poliție/jandarmerie la care personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul școlii/ 

elevii sau conducerea unității de învățământ pot suna în situația unor incidente violente 

sau în cazul intrării în unitatea de învățământ a unor persoane aflate sub influența 

băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament agresiv ori intenția de a deranja 

ordinea și liniștea. 
(4) Asigurarea pazei CNILC – Ploiești se realizează cu personalul propriu, autorizat, zilnic, 

24/24 ore. 
 

7.1.2. Accesul în incinta unităţii de învăţământ 

(1) Accesul elevilor și al personalului școlii se face prin intrările stabilite, securizate/păzite 

corespunzător şi va fi permis pe baza carnetului de elev. 
(2) Accesul părinților/tutorilor/reprezentanților legali/ rudelor/ persoanelor străine etc., 

se face prin intrările stabilite de conducătorul unității, după verificarea identităţii acestora 

de către paznicii unității și înregistrarea lor în Registrul de evidență a persoanelor străine, 

fiind permis în următoarele situații: 
a) la solicitarea cadrelor didactice/conducerii unității de învățământ, la 

ședințele/consultațiile/lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic din 

unitatea școlară şi anunţate în prealabil personalului de pază (oră şi locaţie); 
b) la întâlnirile solicitate de părinți programate de comun acord cu conducerea școlii 

și/sau cu cadrele didactice; 
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte 

situații școlare care implică relația directă a părinților/reprezentanților legali cu 

personalul secretariatului unității școlare sau cu învățătorul/dirigintele/ 

conducerea unității școlare; 
d)  la diferite evenimente publice și activități școlare și extrașcolare organizate în 

cadrul unității la care sunt invitați să participe părinții/ reprezentanții legali. 
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(3) Căile de acces din str. Gheorghe Doja, nr. 98 sunt supravegheate video iar pentru cea din 
strada Romană, nr.57 se fac demersuri în acest sens. 
(4) Pentru a preîntâmpina intrarea persoanelor și a autovehiculelor neautorizate sunt instalate: 

un filtru de control, accesul realizându-se pe bază de cartelă de proximitate și o porți acționate 

electric din cabina de pază. 
(5) Pentru elevii cu dizabilităţi grave, accesul părinţilor este permis permanent. 

 
8. Responsabilitățile persoanelor implicate 
  

8.1. Responsabilităţile personalului de pază 
 

a) permite accesul în incinta școlii numai în conformitate cu reglementările legale și cu 

dispozițiile interne; 
b) asigură intrarea în incinta școlii numai pe căile de acces supravegheate; 
c) legitimează elevii, solicitând carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs; 
d) permite accesul elevilor în incinta școlii numai dacă aceștia respectă ținuta specifică a 

colegiului; 
e) interzice accesul în școală elevilor care dețin arme, se află în stare de ebrietate sau sub efectul 

substanțelor etnobotanice/a drogurilor; 
f) permite accesul elevilor în școală numai la începutul programului școlar, în seria de dimineață 

(7.30) și în seria de după-amiază (11.30/12.30/13.30); 
g) nu permite ieșirea elevilor din incinta școlii în timpul programului școlar; sunt exceptate  

situațiile în care elevii: 
1.  au primit aprobarea din partea conducerii, în urma depunerii unei cereri de părăsire 

a incintei (elevii majori); 
2. sunt într-o situație de urgență medicală confirmată de personalul medical al școlii consideră 

starea de sănătate drept urgență medicală; 
3. sunt preluați de părinte/reprezentant legal/persoane desemnate (în prealabil 
legitimaţi de către personalul de pază),  din curtea/de la poarta școlii, din motive 

familiale şi/sau situaţii excepţionale; 
4. sunt navetiști și au primit aprobarea conducerii de a pleca mai devreme cu cel mult 

20 de minute de la ultima oră/ de a veni mai târziu cu cel mult 20 de minute de la prima 
oră, în urma unei cereri depuse și aprobate de director. 

h) legitimează persoanele străine/părinții/reprezentanții legali ai elevilor și consemnează în 

Registrul de evidență accesul vizitatorilor: numele și prenumele, datele de identificare din 

C.I./pașaport, ora intrării și a ieșirii, motivul vizitei și compartimentul/persoana la care dorește 

să meargă; 
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i) urmărește ca persoanele cărora li s-a permis accesul în unitate să se deplaseze numai în locurile 

pentru care au primit permisiunea de acces; 
j) efectuează controlul la intrarea și la ieșirea din unitate a personalului școlii, precum și a 

mijloacelor de transport, conform planului de pază; 
k) informează în regim de urgență conducerea școlii și/sau organele de poliție asupra producerii 

unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum și asupra prezenței 

nejustificate a unor persoane în incinta școlii sau în imediata apropiere 
l) personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte obligațiile ce îi revin, fiind direct 

răspunzător pentru paza și integritatea școlii, a bunurilor și valorilor încredințate, precum și 

pentru asigurarea ordinii și securității persoanelor în incinta unității de învățământ.   
 

 8.2. În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 
 

● să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii; 
● să păzească obiectivul, bunurile şi valorile unităţii şi să asigure integritatea acestora; 
● să nu permită accesul în unitate a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice; 
● să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit 

infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul de păzit, pe cele care încalcă normele interne 

stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să 

predea poliţiei sau jandarmeriei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul 

infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, 

întocmind totodată un proces verbal pentru luarea acestor măsuri; 
● să aducă la cunoştinţă directorului CNILC-Ploiești producerea oricărui eveniment în 

timpul executării serviciului şi măsurile luate; 
● în caz de avarii la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, la reţelele electrice sau 

telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de 

îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru 

limitarea consecinţelor evenimentului; 
● în caz de incendii, să ia primele măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor 

şi valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii, poliţia şi jandarmeria; 
● să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor 

în caz de dezastre; 
● să sesizeze poliţia şi jandarmeria în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia 

patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei 

sau jandarmeriei pentru prinderea infractorilor; 
● să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor are acces la 

asemenea date şi informaţii; 
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● să poarte în timpul serviciului ecusonul distinctiv al postului de pază; 
● să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii; 
● să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel 

de băuturi în timpul serviciului; 
● să execute întocmai dispoziţiile directorului unităţii, cu excepţia celor vădit nelegale şi să 

fie respectuos în raporturile de serviciu; 
● să îşi exercite obligaţiile, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, 

precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 
 
8.3. Responsabilităţile elevilor din C.N. „I.L.CARAGIALE”- Ploiești 
 

a)  au acces în incinta școlii numai în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și 

funcționare; 
b) prezintă carnetul de elev personalului de pază la intrarea în școală sau ori de câte ori se 

impune verificarea identității; 
c) nu părăsesc incinta școlii în timpul programului școlar, cu excepția situațiilor în care au 

permisiunea scrisă de la direcțiunea școlii/profesorul de serviciu/profesorul diriginte sau în 

cazul unor situații medicale stabilite drept urgențe de către personalul medical de la 

cabinetul medical școlar;  
d) în cazul elevilor majori, aceștia completează cererea de părăsire a incintei școlii, anexată 

acestei proceduri, şi o predau personalului de pază. 
 
8.4. Responsabilitățile părinţilor/reprezentanţilor legali/ rudelor/persoanelor străine  
 

a) au acces în școală numai în pauze, cu excepția situaţiilor excepţionale; 
b) este interzisă intrarea vizitatorilor însoțiți de animale de companie sau care au asupra lor 

arme sau obiecte contondente, substanțe toxice, exploziv-pirotehnice, iritant-lacrimogene 
sau inflamabile, publicații având caracter obscen sau instigator, precum și stupefiante sau 

băuturi alcoolice; 
c) au obligația de a prezenta personalului de pază un act de identitate și de a declara scopul 

vizitei; 
d) se deplasează numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 
e) nu au voie să staționeze pe holurile școlii; 
f) respectă programul cu publicul afișat la secretariatul școlii sau la secretariatul Centrului de 

Excelență; 
g) preluarea elevilor la sfârșitul programului școlar sau în timpul programului (în situații 

excepționale) se face din curtea școlii. 
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8.5.  Responsabilităţile profesorului de serviciu  
  

 Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice de la CNILC – Ploiști se desfăşoară în urma 
unei planificări stabilite şi aprobate de conducerea şcolii. 

 Responsabilitățile profesorului de serviciu sunt:  
a) informează, în regim de urgență, conducerea unității de învățământ și/sau organele de 

poliție/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea 

publică, precum și asupra prezenței nejustificate a unor persoane în incinta școlii sau în 

imediata apropiere a acesteia;  
b) pe parcursul pauzelor, supraveghează ieşirea şi intrarea elevilor din/în clase, precum şi 

comportamentul elevilor; 
c) în timpul orelor, supraveghează holurile pentru a se asigura că nu există persoane străine 

care staționează nejustificat în dreptul sălilor de clasă; 
d)  supraveghează elevii şi asigură ordinea şi disciplina în recreaţii; 
e) se asigură că este respectată procedura de acces în şcoală şi consemnează toate constatările 

în Registrul de procese-verbale. 
 

8.6.  Responsabilităţile conducerii CNILC-Ploiești 
 

a) întocmește, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliție/jandarmerie, planul de pază 

al CNILC-Ploiești prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza și circulația 

în interiorul obiectivului; 
b) stabilește orarul școlar, programul de audiențe, precum și regulile de acces și comportare 

în școală și le afișează la punctul de control; 
c) organizează instruirea cadrelor didactice și a personalului tehnico-administrativ pentru   

cunoașterea și aplicarea prevederilor ghidului de proceduri interne; 
d) informează elevii și părinții/reprezentanții legali ai despre reglementările interne 

referitoare la accesul în unitatea de învățământ; 
e) informează în regim de urgență organele de poliție sau jandarmi și inspectoratul școlar 

asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum și asupra 

prezenței nejustificate a unor persoane în școală sau în imediata apropiere a acesteia; 
f) stabileşte atribuţiile profesorului de serviciu (privind accesul în şcoală) referitoare la 

supravegherea holurilor, informarea în regim de urgenţă asupra producerii unor 

evenimente care afectează ordinea publică din spaţiul şcolar şi consemnează toate 
constatările în Registrul de Procese-Verbale. 
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     9. Resurse necesare: 

9.1. Resurse materiale:  
● Sistem de supraveghere video  
● Ecusoane pentru vizitatori 
● Registrul de Evidenţă a accesului vizitatorilor în CNILC-Ploiești; 
● Tabel cu planificarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice. 

9.2. Resurse umane:  
● directorul Colegiului Național “Ion Luca Caragiale” 
● cadrele didactice de serviciu pe şcoală  
● diriginţi 
● paznici  
● personal al organelor de specialitate poliţie/jandarmi 

9.3. Resurse financiare: conform sumelor prevăzute în bugetul de stat, necesare pentru 
achiziţionarea resurselor materiale.  
 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 
Anexa 1: Registrul de Evidență a accesului persoanelor 

 
11. Cuprins: 
 

Nr. 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1.  
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 
2 

2.  Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 2 

3.  Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, 

caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4.  Scopul procedurii operaţionale 3 

5.  Domeniul de aplicare 3 

6.  Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3 

7.  Descrierea procedurii operaţionale 4,5 
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8.  Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 5,6,7,8 

9.  Resurse necesare 9 

10.  Anexe, înregistrări, arhivări 9 

11.  Cuprins 9,10 

 Anexa 1: Registrul de Evidență a accesului persoanelor 
 11 
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Anexa 1: Registrul de Evidență a accesului persoanelor 
 
 

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A ACCESULUI PERSOANELOR ÎN INCINTA 
COLEGIULUI NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”-PLOIEȘTI 

 
 
Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele Seria și nr. act 

identitate 
Destinația Ora 

sosirii 
Ora 

plecării 
Motivul 

0 1 2 3 4 5 6 
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                        Nr. înreg. 1411/11.03.2022 

Aprobat în C.A. 09.03/2022 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

 COMBATEREA ŞI PREVENIREA 

SITUAŢIILOR DE VIOLENŢĂ PSIHOLOGICĂ- 

BULLYING ŞI CYBERBULLIYNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

Nr. 

crt 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

Prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Popescu Irina Elena 
Membru 

comisie 
28.02.2022  

2 Verificat Prof. Doboş Mioara Membru CEAC 02.03.2022  

3 Aprobat Prof. Pandelache Laura Elena Director 04.03.2022  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

  

 

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită 
Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1   De la data aprobării in C.A 

2.2 Revizia 1    

     

     

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale: 

 

Nr.c

rt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. nr. Compartiment Funcţia 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. 

Aplicare 

Verificare 

Menținere 

 

1 Management Director 
Pandelache  

Laura Elena 
  

3.2. 

Aplicare 

Informare 

Arhivare 

2 CEAC Responsabil comisie    

3.3. 
Informare 

Aplicare 
3 

Comisia pentru prevenirea şi 

eliminarea violenţei, a faptelor 

de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

Responsabil comisie    

3.4. 
Aplicare 

Informare 
electronic 

Consiliul profesoral 

 

Personal 

didactic/didactic 

auxiliar și nedidactic 

Pandelache  

Laura Elena 
  

3.5 
Aplicare 

Informare 
electronic Consiliul elevilor Elevi 

Preşedintele 

cons.elevilor 
  

3.6 
Aplicare 

Informare 
electronic Comitetul de părinți  Părinţi 

Președintele 

comit. de 

părinți 

  

3.7 
Aplicare 

Informare 
electronic Comunitatea locală Autorităţi Consilieri   

 

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

 

● promovarea activităţilor de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying şi 

cyberbullying pentru personalul unității, elevi, părinți și comunitatea locală. 

● prevenirea și combaterea bullying-ului, cyberbullying-ului violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar în acord cu normele metodologice în vederea îmbunătăţirii 
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sistemului cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor, personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic din Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești. 

● să ajute la crearea unui climat sigur şi pozitiv în Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, 

Ploieşti, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivația pentru învăţare şi asigurarea 

stării de bine a elevului în unitatea de învăţământ;  

● să ofere un instrument de lucru pentru cei care lucrează cu elevii din sistemul educaţional, 

familiile elevilor, autorităţile responsabile cu protecţia copilului împotriva violenţei, inclusiv a 

violenţei psihologice - bullying şi cu furnizorii de servicii specializate pentru reabilitarea elevilor 

- victime, martori şi/sau a copiilor cu un comportament agresiv;  

● să promoveze activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi cyberbullying 

în sistemul educaţional preuniversitar;  

● să prevină, să identifice, să semnaleze şi să intervină în echipă multidisciplinară, în situaţiile de 

violenţă psihologică - bullying şi cyberbullying. 

 

5. Domeniul de aplicare 

 

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor elevilor, părinților, personalului didactic, didactic  

auxiliar, nedidactic ai Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești. 

 

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale 

 

6.1. Legislaţie primară 

 

● Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

● O.M.E.C.T. nr. 1409/ 2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului 

de violenţă în unitatea de învățământpreuniversitare; 

● Legea nr. 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

● Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 25/ 2007 cu 

privire la asigurarea calităţii educaţiei 

● ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying 

 

6.2. Legislaţie secundară 

● Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul M.E. nr. 4183/2022. 

● OMENCS 4742/10.08.2016 Statutul elevului 

● OMENCS 6134/21.12.2016 cu privire la interzicerea segregării școlare 
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7. Definiţii  

 

 

Nr. 

crt 

 

Termenul 

 

Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Bullying Comportamentul de tip bullying este vătămarea repetată, cu intenție a unei persoane sau a 

unui grup de către o altă persoană sau un alt grup care implică un dezechilibru de putere 

(persoana sau grupul care inițiază vătămarea se simte omnipotent(ă), în timp ce persoana 

sau grupul care este vătămat(ă) se simte neajutorat(ă)); 

2.  Violenţă 

psihologică 

-bullying 

Este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un 

context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, 

au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup 

de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de 

apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 

categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile 

personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unitatea de 

învățământşi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Sunt excluse 

termenului de violenţă psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi 

relaţiile violente între adulţi în cadrul unităţii de învăţământ; 

3. Violenţă fizică Se realizează prin atingeri/contacte fizice dureroase, exercitate de un elev asupra unui alt 

copil sau grup de copii, intimidare fizică îndreptată asupra victimei, distrugerea unor 

bunuri personale care aparţin victimei. Formele posibile de manifestare: împins, trasul de 

păr, răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, cu palma sau cu piciorul, 

aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi, utilizarea unor obiecte ca arme 

etc.; 

4. Violenţă 

psihologică 

cibernetică sau 

cyberbullyingul 

Constă în acţiuni care se realizează prin intermediul reţelelor de internet, calculator, 

tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde elemente de hărţuire online, alături de un conţinut 

ilegal şi/sau ofensator care se referă la orice comportament mediat de tehnologie, 

identificat în spaţiul de social-media, website-uri, mesagerie. Această formă de violenţă 

nu se limitează la comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme 

cu un conţinut abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, şi excluderea 

deliberată/marginalizarea unui copil în spaţiul online, spargerea unei parole de cont 

personal de e-mail, derulate pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin alte forme de comunicare electronică online; 

5.  Abuzul emoţional Constă în expunerea repetată a unui copil la situaţii al căror impact  emoţional depăşeşte 

capacitatea sa de integrare psihologică. În această situaţie, abuzul emoţional vine din 

partea unei persoane care se află în relaţie de încredere, de răspundere sau de putere cu 

copilul. Ca modalitate concretă, o situaţie de abuz emoţional poate îmbrăca formă de 

umilire verbală şi/sau nonverbală, intimidare, ameninţare, terorizare, restrângerea 

libertăţii de acţiune, denigrarea, acuzaţiile nedrepte, discriminarea, ridiculizarea şi alte 

atitudini ostile sau de respingere faţă de copil; 

6.  Violenţă sexuală Ca formă posibilă a violenţei psihologice - bullying, constă în comentarii degradante cu 

conotaţii sexuale, injurii, propuneri indecente făcute victimei, atingeri nepotrivite; 

7.  Comportament 

agresiv 
Tip de comportament al unui elev, orientat în sens ofensator, umilitor sau 

distructiv, care provoacă daune morale, psihologice şi/sau materiale unui alt copil 

sau grup de copii; 
8. Elevul-victimă Este copilul care a suferit un prejudiciu ori o atingere a vieţii, a sănătăţii sau a 

integrităţii sale psihice şi/sau fizice, ca urmare a unei fapte de violenţă săvârşite de 

altcineva, copil sau adult;  
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9 Elevul-martor Se referă la elevul care a suferit indirect un abuz emoţional şi/sau psihologic, 

asistând la o situaţie de violenţă asupra unui alt copil;  
10.  Semnalarea unei 

situaţii de 

violenţă 

Este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra unui copil, este adusă 

la cunoştinţa autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul atât al copilului victimă sau 

martor, cât şi al copilului cu un comportament agresiv, urmând ca acestea să asigure sau 

să faciliteze accesul la servicii specializate, în vederea reabilitării stării de sănătate fizică 

şi psihică; 

11. Echipa 

multidisciplinară 

şi 

interinstituţională 

Este echipa formată din diferiţi profesionişti, precum cadrul didactic, consilierul şcolar, 

cadrul medical din unitatea de învăţământ, asistentul social, medicul de familie, medicul 

specialist, poliţistul, magistratul ş.a., aflaţi în relaţie directă cu copilul şi sunt împuterniciţi 

în cadrul managementului de caz cu responsabilitatea de a realiza, fiecare în parte, 

activităţi specifice în interesul superior al copilului; 

12. Managementul de 

caz 

Este un proces care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi 

interinstituţională a unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, 

semnalarea, evaluarea iniţială, evaluarea detaliată, planificarea serviciilor specializate şi 

de sprijin, furnizarea serviciilor şi intervenţiilor, monitorizarea şi reevaluarea periodică a 

progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate, precum şi etapa de 

încheiere a procesului, cu monitorizarea de postservicii şi închiderea cazului, în vederea 

asistării copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, inclusiv a copiilor victime ale violenţei 

psihologice - bullying, martori şi copii ce manifestă comportamente agresive, cu scopul 

reabilitării acestora în mod personalizat; Managerul de caz, în situaţia de violenţă asupra 

copilului, este numit de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

(DGASPC). 

 

8. Descrierea procedurii 

8.1. Implementarea planului antibullying 

 

Implementarea planului antibullying, la nivelul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești, 

cuprinde: 

● activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying și cyberbullying 

pentru  personalul unității, elevi şi părinţi: metode de prevenire și combatere a fenomenului 

de violență psihologică - bullying și cyberbullying. 

● identificarea situațiilor / cazurilor de bullying și cyberbullying care ar putea să apară în 

școală la orice nivel (elev-elev, elev-personalul școlii, personalul școlii-elev, părinte-

personalul școlii, personalul școlii-părinte) şi constituirea bazei de date cu elevii cu potenţial 

violent sau care au comis acte de violență.  

● iniţierea unor activități și campanii concrete cu privire la tipurile de prevenire şi intervenţie 

necesare în comportamentul antibullying la toate nivelurile de relaționare din școală,  inclusiv 

înscrierea elevilor în programe de asistenţă derulate de şcoală cu instituţii specializate. 

● instruirea personalului şcolii şi a elevilor cu privire la procedura de combatere şi prevenire 

a situaţiilor de bullying şi cyberbullying 

● constituirea grupului de acțiune antibullying: directorul, consilierul şcolar, trei cadre 

didactice, doi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, un reprezentant al 

autorităţii locale. 

● monitorizarea permanentă a situațiilor apărute în domeniul bullying-ului, colaborarea cu 

factorii implicați, analiza și soluționarea cazurilor. 

● luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying.  
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8.2. Colaborare  

 

Realizarea unei rețele de colaborare la nivelul comunității locale și cu factorii specializați în intervenție 

specifică antibullying: 

● activităţile concrete realizate în şcoală sunt aduse la cunoştinţa Inspectoratului Şcolar 

● realizarea unor campanii de informare cu sprijinul Centrului de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 

● participarea la cursuri de formare organizate de CCD Prahova, Ministerul Educaţiei, 

organizaţii nonguvernamentale 

● colaborarea cu părinţii şi cu asociaţia părinţilor din școală pentru informare și implicare 

concretă în activitățile antibullying.  

● colaborarea școlii cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea 

violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului Prahova, poliţie şi organizaţii 

neguvernamentale 

 

8.3. Formare 

 

Formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină pozitivă, 

respectiv responsabilizarea în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau 

identificate 

● participarea la cursuri, seminare, programe de dezvoltare personală privind gestionarea 

emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare nonviolentă/cunoaşterea tipurilor 

comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea şi aplicarea 

de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la bullying.  

● participarea la cursuri de formare organizate de CCD Prahova, Ministerul Educaţiei, 

organizaţii nonguvernamentale, prin programe finanţate din fonduri structurale, prin 

programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie profesională, furnizate 

de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă. 

  

9. Cuprins 

  

Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 
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10. Anexe: 

• PREVENIREA bullyingului şi a cyberbullyingului în Colegiul Național ,,Ion Luca 

Caragiale”, Ploiești 

• COMBATEREA bullyingului şi a cyberbullyingului în Colegiul Național ,,Ion Luca 

Caragiale”, Ploiești prin intervenţie integrată, prin identificare şi semnalare 

• FIŞA DE IDENTIFICARE a violenţei psihologice - bullying în mediul şcolar 

• FIŞĂ DE SEMNALARE 

• CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA grupului de acţiune antibullying în Colegiul Național 

,,Ion Luca Caragiale”, Ploiești 

• INFO GRAFICUL-INSTRUMENT PENTRU ÎNVĂŢARE 

 

Anexa 1 

PREVENIREA bullyingului şi a cyberbullyingului în Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, 

Ploiești 

ART. 1 

(1) În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, Colegiul Național ,,Ion Luca 

Caragiale”, este obligat să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la 

tipurile de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor 

transmite inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării. 

(2) Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează prin: 

a) implementarea, la nivelul Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, a unui plan şcolar de prevenire şi 

combatere a violenţei, a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de 

copii şi a comunităţii copii-adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, 

eliminarea cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de 

comportamente; 

b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau specialişti 

cu competenţe în domeniu; 

c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive între 

membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor între 

aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării elevilor de toate vârstele la toate deciziile care îi 

privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între elevi; 

d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi solidaritate; 

e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu 

securizant din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, 

precum montarea de camere de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale, 

dispunerea mobilierului în clasă în scopul facilitării colaborării între copii, promovarea lucrului în echipă, 

constituirea formaţiunilor de studiu, conform prevederilor legale; 

f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină 

pozitivă. 
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ART. 2 

(1) În Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” este prevăzut în regulamentul de ordine interioară 

obiectivul "şcoală cu toleranţă zero la violenţă", ce va fi adus la cunoştinţa personalului didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De asemenea, în acord cu profesorii, elevii şi părinţii acestora, 

stabilesc, prin regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ (ROI), măsurile aplicabile în 

cazul unui comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unor copii faţă de alţi copii. 

(2) În regulamentul de ordine interioară a Colegiului, pentru persoanele care interacţionează cu elevii, se 

introduce obligativitatea unei comunicări empatice, non-violente, aceea a adoptării unui 

comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar, Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” are responsabilitatea de a-şi 

întocmi propriile strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de 

calitate, condiţie esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului. 

(4) Implementarea planului antibullying, la nivelul colegiului, cuprinde: 

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii 

şi părinţi; 

b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile 

de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar; 

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying; 

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate 

sau identificate; 

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării 

valorilor şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de 

bullying; 

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; 

g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului de 

acţiune; 

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullying-ul. 

ART. 3 

(1) Personalul didactic care interacţionează cu elevii participă la cursuri, seminare, programe de 

dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare 

nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de 

dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la 

bullying. 

(2) Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullying-ului în programele de 

formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate 

de universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate. 

(3) Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a 

profesorilor-consilieri şcolari din Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” cu elevii-victime, martorii, sau 

elevii cu un comportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub îndrumarea unui 

specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu părinţii acestora. 

(4) Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi 

combaterii violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin 

programe de dezvoltare profesională, furnizate de casele corpului didactic, prin programe finanţate din 

fonduri structurale, prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie 

profesională, furnizate de universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă. 

ART. 4 
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(1) Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullying-ului/cyberbullying-ului, Colegiul Național 

,,Ion Luca Caragiale” trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în 

psihologia clinică a copilului sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil 

este victimă. 

(2) În vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti în 

asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi solicitaţi 

în situaţia în care acest lucru se impune. 

(3) Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi simptomele care pot fi observate de către un 

profesionist avizat şi care pot ridica un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate sau justificate 

de către copil şi de către părinţii săi/persoana de îngrijire/reprezentantul legal, pot fi: 

a) dificultăţi de concentrare; 

b) scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar; 

c) neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 

d) tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de 

acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea; 

e) tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri; 

f) tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie; 

g) autostigmatizare, autoculpabilizare; 

h) ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor; 

i) enurezis, encoprezis; 

j) dificultăţi în relaţionare şi comunicare; 

k) stări depresive, uneori cu tentative de suicid; 

l) persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 

m) modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 

n) comportament sexual inadecvat vârstei; 

o) prezenţa unei sarcini nedorite; 

p) vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele; 

q) teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor. 

(4) Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” care a 

identificat situaţia de bullying sau cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia 

intervenţia în reabilitarea victimei. În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra elevului, se va semnala, 

conform legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru 

sprijin imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea verificărilor, 

confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate ulterior. 

(5) Grupul de iniţiativă de la nivelul Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” este coordonat de către 

directorul unităţii sau, prin delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier 

şcolar, alţi specialişti din unitatea de învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a 

bullying-ului, împreună cu parteneri de la nivelul comunităţii, ONG-uri, poliţia, autorităţi locale. 

ART. 5 

Cadrele didactice din unitatea de învățământ au în vedere: 

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying; 

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu 

potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying; 

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi 

extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere 

a manifestărilor de tip bullying; 
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e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi informarea 

părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip bullying 

şi ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, mediere, cu 

implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

f) colaborarea colegiului cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în acţiuni de tip 

bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 

h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 

privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip 

bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de copii; 

j) colaborarea Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în 

prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum 

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului, poliţie şi organizaţii neguvernamentale; 

k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, în 

cadrul consiliului de administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de 

părinţi sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să 

aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor 

situaţiilor de la nivelul instituţiei respective; 

l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice colegiului, identificarea riscurilor, în 

contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - bullying, cu implicarea activă 

a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

m) constituirea, la nivelul colegiului, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea 

surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, 

cadre didactice şi părinţi; 

n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 

petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de 

soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc; 

o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullying-ului şi a cyberbullying-ului, care se 

regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, 

libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, 

fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, analiză 

critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă 

la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullying-ului; 

p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullying-ului: jocuri, concursuri, 

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi 

cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul 

tuturor actorilor sociali; 

r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional. 

ART. 6 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, sesiuni 

de formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de 

bullying şi cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: încrederea în sine, 

controlul emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, aplanarea conflictelor, 

empatia, luarea de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea agresorului. 
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Anexa 2 

 

COMBATEREA bullyingului şi a cyberbullyingului în Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, 

Ploiești prin intervenţie integrată, prin identificare şi semnalare 

 

ART. 1 

(1) Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying face 

obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul elevului, respectiv părintele, 

un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic de 

referinţă din Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”: învăţător/diriginte/profesor/consilier 

şcolar/director sau personal auxiliar.  

(2) Orice elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra unui coleg 

are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”: 

învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă persoană din şcoală.  

(3) Cadrul didactic/Personalul auxiliar din Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” sesizat cu situaţia de 

bullying este obligat să informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a 

convoca, pentru analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a 

bullyingului.  

(4) În situaţia în care, în cadrul colegiului, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu competenţe în 

problematica violenţei, inclusiv a bullying-ului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic care a fost 

sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului.  

ART. 2 Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului 

în colegiu, se realizează în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii 

neguvernamentale cu activităţi în domeniu, conform reglementărilor în vigoare, prin:  

a) identificarea situaţiilor de bullying;  

b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying;  

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa multidisciplinară 

constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia;  

d) analiza şi soluţionarea cazului;  

e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying împotriva aceleiaşi 

victime/asupra altor victime.  

ART. 3  

(1) Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra elevului în Colegiul Național ,,Ion Luca 

Caragiale” se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu elevul, pe baza propriilor 

evaluări şi a completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta anexă.  

(2) În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii unităţii de 

învăţământ, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un 

comportament agresiv. 

(3) Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale asupra 

elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al elevului-victimă, cât şi Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare, după caz.  

(4) După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt integrate în echipa 

multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de reintegrare 

socială a elevului-victimă, elevului martor, precum şi a elevului cu comportament agresiv.  
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ART. 4  

(1) Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o situaţie de violenţă 

asupra unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din Colegiul 

Național ,,Ion Luca Caragiale”, DGASPC, Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă 

socială, abilitate să ia măsuri în interesul elevului-victimă, martor sau elevului cu comportament agresiv 

şi a asigura/facilita accesul acestuia la servicii specializate în vederea reabilitării;  

(2) Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei psihologice - bullying se 

realizează de către cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ, prin completarea şi transmiterea 

către DGASPC a fişei pentru semnalarea obligatorie a situaţiei de violenţă asupra copilului, prevăzută în 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.  

ART. 5 În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice - bullying, al identificării 

unor metode practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a unor metode de dezvoltare a 

comportamentelor nonviolente în şcoală, aceste teme sunt discutate în consiliul de administraţie, consiliul 

profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de părinţi, asociaţiile de părinţi.  

  

Anexa  3.  

FIŞA DE IDENTIFICARE a violenţei psihologice - bullying în mediul şcolar 
 

Nr. 

crt. 
Acțiunea de bullying făcută de profesor 

sau de un alt elev 
FRECVENȚA 

Niciodată Rar De 1-2 ori pe 

săptămână 

De mai multe ori 
pe 

săptămână Bullying relaţional 

 Îmi pun porecle.     
 Pleacă atunci când ajung lângă grupul lor.     
 Mă înjură.     
 Mă tachinează.     
 Îmi spun că sunt prost.      Mă jignesc şi îmi spun cuvinte urâte.     
 Mă umilesc şi râd de mine     
 Mă învinovăţesc pentru lucruri pe care nu le-

am făcut. 
    

 Vorbesc urât despre mine.     
 Râd de familia mea.     
 Mă tachinează şi râd de mine când răspund în 

clasă. 
    

 Fac glume pe seama mea.     
 Fac glume pe seama notelor mele.     
Bullying fizic 

 Mă împing sau trag de mine.     
 Îmi distrug lucrurile.     
 Calcă pe mine intenţionat.     
 Dau cu pumnul sau mă pălmuiesc.     
 Mă îmbrâncesc în mod intenţionat.     
 Mă lovesc.     
 Aruncă în mine  cu obiecte.     
 Nu mă lasă să trec.     
 Îmi iau, ascund sau aruncă pe jos lucrurile.     
 Fac lupte cu mine ca să îmi arate că sunt mai 

puternici. 
    

 Fură de la mine  (bani, mâncare).     
 Trag scaunul de sub mine.     
 Mă ameninţă că mă bat sau îmi fac rău dacă nu 

fac ce vor ei. 
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Cyberbullying 

 Postează comentarii negative şi 
răutăcioase la pozele,  postările 
sau statusurile mele pe grupuri şi 
reţele de socializare online sau prin 
alte forme de comunicare electronica 
online. 

    

 Răspândesc zvonuri despre  mine prin 
mesaje. 

    
 Îmi trimit poze  cu un conţinut  sexual 

pe grupuri şi reţele de socializare  
online sau prin alte forme de 
comunicare electronică  online. 

    

 Mă sună în mod repetat.     
 Postează sau trimit poze stânjenitoare 

sau comentarii despre mine pe 
grupuri şi reţele de socializare online 
sau prin 
Alte forme de comunicare electronică 
online. 

    

 Postează mesajele mele private.     
 Mă ameninţă sau mă hărţuiesc la telefon 

şi pe reţelele de 
socializare. 

    

 Trimit mesaje răutăcioase pe e-mail, 
telefon sau reţelele de 
socializare. 

    

 Fac grupuri  separate unde vorbesc despre  
mine. 

    
 Fac poze cu mesajele mele şi le trimit 

altora sau le postează  cu 

scopul de a  mă răni. 

    

 Scriu şi spun  altora despre lucrurile 
stânjenitoare pe care le-am 

făcut sau care mi s-au întâmplat 

    

 Postează filmuleţe stânjenitoare cu mine 
pe grupuri şi reţele de 

socializare  online sau prin alte forme de 

comunicare 
electronică online. 

    

 Fac poze la mesajele mele private şi le 
postează pe  internet. 

    
 Îmi trimit mesaje anonime, răutăcioase şi 

cu ameninţări pe 

telefon,  internet sau alte mijloace de 

comunicare. 

    

 Îmi spun sau cer lucruri sexuale în 
grupurile de chat. 

    

 
Bullying bazat pe diferenţe de rasă, cultură, religie, sexualitate 

 Râd sau mă tachinează cu privire la 
credinţele sau practicile mele 
religioase. 

    

 Râd de înfăţişarea mea.     
 Râd de stilul meu de viaţă (ce mănânc 

etc.). 
    

 Fac comentarii rasiste despre  mine.     
 Râd de locuinţa, de cartierul, de oraşul 

meu. 
    

 Mă tachinează  din cauza accentului meu.     
 Râd de tradiţiile familiei mele.     
 Mă exclud din cauza culorii pielii mele.     
 Fac comentarii răutăcioase despre hainele 

mele. 
    

 Râd de trăsăturile corpului meu (ochi, 
gură, nas, picioare etc.). 

    
 Spun lucruri rău răcioase despre etnia 

mea. 
    

 

Gradul de afectare 
 

Nr.crt. Cât de afectat te simţi? Deloc Puţin Mult Foarte mult 
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Anexa 4.  

FIŞĂ DE SEMNALARE 

Unitatea de învăţământ care semnalează:  Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, Ploiești 

  

Nr. de înregistrare: ........................ 

 

I. Date generale despre copil: 

Nume .............................., prenume ..................................., poreclă ........................... Sex: M/ F 

CNP .......................................... 

II. Numele şi prenumele părinţilor/ reprezentantului legal: 

mamă ......................................... tată ......................................... reprezentant legal ..................................... 

III. Domiciliul declarat al copilului: str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. 

....., et. ....., ap. ....., localitatea ........................., judeţul/ sectorul .............................  

IV. Data/ Intervalul de timp la care s-a produs abuzul asupra copilului 

..............................................................................................................  

V. Locul/Adresa unde s-a produs abuzul. Descriere succintă a situaţiei 

................................................................................................................  

VI. Suspiciune/ Situaţie de violenţă asupra copilului, inclusiv violenţă psihologică - bullying asupra 

copilului 

Se pot alege mai multe variante de răspuns. 

  

Nr. crt Tipul de violenţă/ abuz Bifaţi dacă da 

1 Abuz fizic |   

2 Abuz sexual   

3 Abuz psihologic/Abuz emoţional   

4 Neglijare   

5 Altele (specificaţi)   

 | 

VII. Alte informaţii relevante ..................................................................... 

.................................................................................................................................  

Numele şi prenumele persoanei care a completat fişa 

 ............................................ Semnătura ............................ 

Data şi ora completării .............................. 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) ........................................  

Director, 

Numele şi prenumele .......................................... 

Semnătură ............................ 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) ........................................ 
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Anexa 5.  

 

CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA grupului de acţiune antibullying în Colegiul Național 

,,Ion Luca Caragiale”, Ploiești  

 

ART. 1 La începutul fiecărui an şcolar, învăţătorii şi profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul 

profesorului consilier şcolar şi cu participarea elevilor şi a părinţilor, dezbateri pe tema violenţei 

psihologice - bullying şi informează cu privire la iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la 

modificarea sau confirmarea componenţei grupului creat în anii anteriori.  

ART. 2 Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acţiune antibullying se 

supun spre dezbatere şi aprobare structurilor reprezentative ale şcolii, cu respectarea principiilor şi 

procedurilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, după cum urmează:  

a) consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice;  

b) consiliul reprezentativ al părinţilor numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea 

comitetelor de părinţi, 2 părinţi şi, respectiv, 2 supleanţi;  

c) consiliul elevilor numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi 

elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani.  

ART. 3 Consiliul elevilor numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi 

poate organiza echipe antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind:  

a) creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor;  

b) identificarea situaţiilor de bullying;  

c) importanţa medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relaţiile între elevi şi care pot 

conduce la acte grave de violenţă;  

d) încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susţinere a victimelor actelor de 

bullying;  

e) responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenţă psihologică către orice cadru didactic ori 

către grupul de acţiune antibullying;  

f) promovarea activităţilor grupului de acţiune antibullying din şcoală.  

ART. 4 După primirea propunerilor de membri ai grupului de acţiune antibullying, consiliul de 

administraţie al Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” stabileşte componenţa acestuia şi face 

cunoscută decizia sa de înfiinţare a noii structuri învăţătorilor, profesorilor diriginţi şi structurilor 

reprezentative ale elevilor şi părinţilor.  

ART. 5 Consiliul de administraţie poate invita să facă parte din grupul antibullying reprezentanţi ai 

instituţiilor din domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale cu activităţi şi expertiză în domeniul protecţiei drepturilor copilului.  

ART. 6 Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar, 

conţinutul şi rezultatul întâlnirilor fiind consemnate într-un raport şi aduse la cunoştinţa conducerii 

unităţii de învăţământ.  

ART. 7 Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii:  

a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii colegiului sesizarea autorităţilor 

competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying sau a altor acte de violenţă 

gravă comise în Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”;  

b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”;  

c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de 

respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori 
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disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice 

şi ale părinţilor;  

d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a 

personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea 

lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore;  

e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea 

măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului;  

f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de 

discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice;  

g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie 

şi monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării;  

h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, 

cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic;  

i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor 

de bullying/cyberbullying;  

j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai 

organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a 

riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului 

antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune antibullying;  

k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, 

sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor 

anonimităţii şi al confidenţialităţii;  

l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa 

intervenţiilor grupului de acţiune antibullying;  

m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la 

organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între 

aceştia şi cadrele didactice;  

n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea 

organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii 

bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg 

personalul didactic ori nedidactic al şcolii;  

o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în 

reducerea situaţiilor de bullying;  

p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying";  

q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în 

acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei (cum ar fi portalul 

www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro); 

r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al 

unităţii şcolare.  

ART. 9 În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul 

de acţiune antibullying le poate propune conducerii Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, cu evitarea, 

pe cât posibil, a mutării disciplinare la o altă clasă sunt:  

a) conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte 

faţă de victimă;  

b) medierea conflictului şi împăcarea;  

http://www.oradenet.ro/
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c) evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying;  

d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul;  

e) implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea 

acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale 

şi empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi; 

f) aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte 

sau de împăcare;  

g) implicarea necondiţionată a părinţilor în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării 

comportamentelor agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul Colegiul Național ,,Ion Luca 

Caragiale”, unul dintre membrii grupului de acţiune antibullying ori de consilierul şcolar, monitorizarea 

comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.);  

h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară;  

i) sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD.  

ART. 10 Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referinţă antibullying vor beneficia de 

formare în domeniu, cu sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse şi asistenţă 

psihopedagogică şi al organizaţiilor neguvernamentale active, acreditate să desfăşoare cursuri de 

prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  

ART. 11 În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acţiune antibullying vor organiza 

scurte activităţi de informare la orele de dirigenţie ale claselor din colegiu, în vederea prezentării 

grupului de acţiune antibullying şi a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor.  

ART. 12 Ca membru al grupului de acţiune antibullying, profesorul consilier şcolar, prin cabinetele 

şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică, asigură:  

a) evaluarea iniţială cu privire la situaţia de bullying şi medierea conflictelor de tip 

bullying/cyberbullying, iar, dacă se impune, evaluarea psihologică a elevilor implicaţi în situaţiile de 

bullying (victime şi autori) şi consilierea lor individuală, de grup şi familială;  

b) formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinţi de a solicita sprijinul organelor de poliţie, 

al serviciilor de asistenţă socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice;  

c) comunicarea cu învăţătorii, diriginţii şi părinţii victimelor actelor de bullying/cyberbullying, în 

vederea monitorizării comportamentului lor şi a interacţiunii cu autorii agresiunilor ori cu alţi elevi;  

d) intervenţii psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea 

comportamentelor pozitive faţă de colegii lor şi faţă de cadrele didactice;  

e) verificarea caracterului adecvat şi a relevanţei materialelor şi acţiunilor de informare destinate 

elevilor;  

f) coordonarea evaluării climatului şcolar şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestuia.  

ART. 13 Alte atribuţii ale grupului de acţiune antibullying şi reguli specifice ale investigaţiilor, 

intervenţiilor, măsurilor disciplinare în situaţiile de bullying vor fi introduse în ghidurile şi manualele 

subsecvente acestor norme metodologice.  
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