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TITLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

CAPITOLUL I – CADRUL DE REGLEMENTARE 
 
Art.1.  

(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare – R.O.F , a fost elaborat în temeiul următoarelor 
reglementări legislative: 

✓ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
✓ OME nr.  
✓ 4183 din 4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar; 
✓ OME nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administratie din unitatile de învățmânt preuniversitar, M.Of.nr.887 din 15 septembrie 
2021; 

✓ OME Nr. 3.505 din 31.03.2022, privind structura anului scolar 2022-2023; 
✓ Ordin nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală 

a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. 

(2) Școala este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale propriului 
regulament de organizare și funcționare și ale regu-lamentului intern. 

Art.2.  
(1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter normativ care 

reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din unitate, 
COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU a elaborat propriul ROF. 

(2) ROF conține reglementări specifice COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU, respectiv: prevederi 
referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători 
legali, cadre didactice și vizitatori. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ precum și modificările 
ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere în Consiliul Profesoral, la care participă cu drept de 
vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.  

(4) ROF al unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, 
de către Consiliul de Administrație. 

(5) După aprobare, ROF al unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității.  
(6) Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ și a elevilor, regulamentul de 

organizare și funcționare al unității de învățământ se afișează pe site și în fiecare sală de curs și 
laborator.   

(7) Profesorii diriginți au obligația de a prezenta la începutul fiecărui an școlar elevilor regulamentul de 
organizare și funcționare al unității de învățământ. 

(8) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie. 
Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere 
și se sancționează conform prevederilor legale.   

(9) ROF al unității de învățământ poate fi revizuit anual și ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru 
revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se 
înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat 
regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul 
Regulament.  

 

CAPITOLUL II - PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FINALITĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
 
Art.3.  

(1) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este organizat și funcționează pe baza principiilor stabilite în 
conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Conducerea COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, 
respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o 
comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Art.4. COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este organizat și funcționează indepen-dent de orice ingerințe politice 
sau religioase, în incinta unității 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 
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normele de morală și conviețuire primare, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a 
beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.  
 

 

TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CAPITOLUL I - COLEGIUL “PESTALOZZI”  SIBIU 
 
Art.5. COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este unitate școlară autorizată și face parte din rețeaua școlară 
națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale. 
Art.6.  

(1) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU are personalitate juridică (PJ) și următoarele elemente definitorii:  
a. act de înființare – hotărâre judecătorească de înființare a Asociației ” Pestalozzi Kolleg” SIBIU Nr, 16/I/A din 
23.02.2021, organizația fondatoare, care are ca scop învățământ postliceal sanitar; 
                               –  autorizare prin OMEdC nr. 5111/26.08.2021;   
b. dispune de patrimoniu în proprietate privată și prin comodat (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);  
c. cod de identitate fiscală (CIF); 
d. cont bancar (RO39INGB0000999911288778);  
e. ștampilă cu stema României, cu denumirea ME și cu denumirea exactă a unității de învățământ 
corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat; 
f. adresă web: https://pestalozzikolleg.com/.  
(2) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, 
dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională. 
 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR 

 
Art.7.  

(1) Anul școlar 2022 – 2023 începe la 1 septembrie 2022 și se încheie la 31 august 2023. 
(2) Respectarea structurii anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a învățământului 

clinic, a vacanțelor și a examenelor, stabilită prin OME Nr. 3.505/31.03.2022, privind structura anului 
scolar 2022-2023 și hotărârile Consiliului de Administrație al școlii.  

(3) Conform OMEN nr. 3499 din 29.03.2018 în învățământul sanitar postliceal, anul școlar are o durată de 
42 de săptămâni, fiind structurat în 2 semestre cu durata de 21 săptămâni și 4 vacanțe conform OME 
Nr. 3.505/31.03.2022, privind structura anului scolar 2022-2023: 

a) la anul I de studiu, fiecare semestru are 14 săptămâni de teorie și 7 săptămâni de practică; 
b) la anul II de studiu, fiecare semestru are 11 săptămâni de teorie și 10 săptămâni de practică; 
c) anul III de studiu, fiecare semestru are 10 săptămâni de teorie și 11 săptămâni de practică. 

(4) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile 
școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinate, potrivit reglementărilor aplicabile. 

(5) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică se poate face, după caz: 
a) la nivelul unor formațiuni de studiu, clase din cadrul unității de învățământ, precum și la nivelul 

unității de învățământ, la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al 
unității, cu informarea ISJ Sibiu, respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și 
informarea Ministerului Educației;  

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ la cererea inspectorului școlar 
general, cu aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației, ca urmare a hotărârii comitetului 
județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență (CJSU/CNSU), după caz. 

(6) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare prin 
modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ. 

(7) În situații excepționale, ministrul educației poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în vederea 
continuării procesului educațional. 

(8) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ 
preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(9) 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.  
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Art.8.  

(1) La COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, cursurile se organizează în forma de învățământ cu frecvență. 
(2) Forma de învățământ cu frecvență este organizată în program de zi. 
(3) Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. 
(4) În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă 

determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 
directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea 
inspectoratului școlar. 

Art.9.  
(1) La COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, formațiunile de studiu cuprind ani de studiu și se constituie, la 

propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale. 
(2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea Consiliului de Administrație 

al unității de învățământ, unitățile de învățământ pot organiza formațiuni de studiu peste efectivul 
maxim, în limita prevăzută de excepția legală, cu aprobarea consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar. În vederea luării deciziei, consiliul de administrație al unității de învățământ are 
posibilitatea de a consulta și consiliul clasei. 

 
 

 

TITLUL III 

MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art.10. Managementul COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este asigurat în conformitate cu prevederile legale. 

(1) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este înființată la inițiativa Asociației ” Pestalozzi Kolleg” SIBIU 
și este patronată de aceasta. 

(2) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este condusă de Consiliul de Administrație. 
(3) Relația dintre Asociației ”Pestalozzi Kolleg” SIBIU și COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU este una 

de colaborare și asociația numește directorului școlii. 
(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, 

cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul 
nedidactic, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor 
economici implicați în susținerea învățământului tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a 
elevilor. 

 
ART.11. Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea directorului, de 
către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 
 

CAPITOLUL II – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
 
Art.12. 

(1) Consiliul de Administrație este organ de conducere al COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU. 
(1) 2) Consiliul de Administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei – cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin OME 
nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliilor 
de administratie din unitatile de învățământ preuniversitar, M. Of. nr. 887 din 15 septembrie 2021 și 
OMEC nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul 
de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România. 

(2) Pesoana desemnată de Asociația ”Pestalozzi Kolleg” SIBIU este președintele Consiliului de 
Administrație al școlii.   

(3) Reprezentantul elevilor din învățământul postliceal participă la toate ședințele Consiliului de 
Administrație, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului 
reprezentant în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin 
al ministrului educației și cercetării.  

(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, 
ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura on-line/hibrid, prin mijloace electronice de 
comunicare, în sistem de videoconferință. 



Colegiul „PESTALOZZI” Sibiu - Școală Postliceală Sanitară 

 

7 

7 
 

Art.13. Atribuțiile Consiliului de Administrație al școlii sunt: 
(1) aprobă tematica și graficul ședințelor; 
(2) aprobă ordinea de zi a ședințelor; 
(3) stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și procedurile de lucru; 
(4) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ, având componența prevăzută de legislație în vigoare; 
(5) aprobă regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ cu 

respectarea prevederilor legale; 
(6) își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ; 
(7) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți; 
(8) particularizează, la nivelul unității de învățământ, fișa cadru a postului de director adjunct și o propune 

inspectoratului școlar; 
(9) particularizează, la nivelul unității de învățământ, 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; 

(10) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal 
nedidactic; 

(11) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unității; 
(12) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi 

transmis spre aprobare inspectoratului școlar la începutul fiecărui an școlar și ori de câte ori apar 
modificări; 

(13) dispune punerea în aplicare a hotărârilor luate în ședința reunită a consiliilor de administrație ale 
unităților de învățământ partenere în consorțiul școlar din care unitatea de învățământ face parte, dacă 
este cazul; 

(14) aprobă raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ 
preuniversitar și promovează măsuri ameliorative; 

(15) 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); 

(16) aprobă comisia de elaborare a proiectului Planului de acțiune a școlii, coordonată de director, precum 
și comisiile de revizuire ale acestuia; aprobă Planul de dezvoltare instituțională/Planul de acțiune a 
școlii și modificările ulterioare ale acestuia, precum și planul managerial al directorului și al directorului 
adjunct; 

(17) adoptă proiectul de buget al unității de învățământ, 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; 

(18) întreprinde demersuri ca unitatea de învățământ să se încadreze în limitele bugetului alocat și ale 
numărului de posturi aprobate; 

(19) avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ și răspunde, împreună cu directorul, de 
încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

(20) aprobă modalitățile de realizare a resurselor extrabugetare ale unității de învățământ și stabilește 
utilizarea acestora în concordanță cu Planul de acțiune a școlii și Planul managerial pentru anul în 
curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învățământ din activități specifice (închirieri de 
spații, activități de microproducție etc.), din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite 
rămân în totalitate la dispoziția acesteia; 

(21) 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; 

(22) avizează planurile de investiții; 
(23) stabilește taxele de școlarizare pentru învățământul particular preuniversitar și pentru cel postliceal, 

nefinanțat de la buget, conform normelor legale în vigoare; 
(24) aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare; 
(25) în unitățile de învățământ particular avizează drepturile salariale și extrasalariale ale directorilor și 

directorilor adjuncți, precum și salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii 
și ale contractului individual de muncă; 

(26) 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; 

(27) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea de 
învățământ, în baza solicitărilor depuse de acesta; 

(28) aprobă procedurile elaborate la nivelul unității de învățământ; 
(29) propune, spre aprobare, inspectoratului școlar înființarea centrului de documentare și informare, a 

bibliotecii școlare în unitatea de învățământ; 
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(30) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formațiunilor de studiu din unitatea de învățământ; 
(31) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
(32) aprobă extinderea activității cu elevii, după orele de curs, prin programul „Școala după școală“, în 

funcție de resursele existente și posibilitățile unității de învățământ; 
(33) aprobă curriculumul la decizia școlii cu respectarea prevederilor legale; 
(34) aprobă orarul desfășurării cursurilor din unitatea de învățământ; 
(35) 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 cadrul unității de învățământ, cu informarea inspectorului școlar general; 

(36) 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 inspectoratului școlar; 

(37) 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; 

(38) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 
(39) stabilește componența și atribuțiile comisiilor din unitatea de învățământ; 
(40) aprobă programul de pregătire și evaluare pentru formațiunile de studiu cu frecvență redusă; 
(41) stabilește procedura de acces al părinților sau reprezentanților legali în unitatea de învățământ; 
(42) aprobă tipurile de activități educative extrașcolare care se organizează în unitatea de învățământ, 

calendarul de desfășurare, modul de organizare și responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral; 
(43) aprobă regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învățământ; 
(44) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, 

control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ; 
(45) aprobă graficul de desfășurare a instruirii practice; 
(46) 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; 

(47) 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; 

(48) aprobă organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare, 
didactice auxiliare și nedidactice și validează rezultatele concursurilor, conform legislației în vigoare; 

(49) aprobă comisia de evaluare a activității cadrelor didactice și realizează anual evaluarea activității 
personalului, conform prevederilor legale; 

(50) hotărăște, în situații de inaptitudine profesională de natură psihocomporta-mentală pentru întreg 
personalul angajat, 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; 

(51) îndeplinește atribuțiile de încadrare și mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de ministru; 

(52) aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului din 
unitate; 

(53) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ particular, numit în funcție ca 
urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 din membri, și comunică propunerea persoanei juridice 
fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funcție; propune un cadru didactic din unitatea de 
învățământ respectivă 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. 254^1 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

(54) aprobă fișa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual 
de muncă, și revizuirile acesteia, după caz; 

(55) stabilește și aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaților unității de 
învățământ preuniversitar, 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; 

(56) 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; 
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(57) îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor, 
personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ; 

(58) sancționează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 
(59) aprobă, în condițiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învățământ; 
(60) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaților 

unității de învățământ, la propunerea consiliului profesoral; 
(61) administrează baza materială a unității de învățământ. 

(2) Consiliul de administrație al unității de învățământ îndeplinește și orice alte atribuții stabilite prin acte 
normative, acte administrative cu caracter normative, inclusiv atribuții specifice, pe o perioadă determinată, 
în situații speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale. 

 
Art.14. Documentele Consiliului de Administrație sunt: 

a) graficul și tematica ședințelor ordinare ale consiliului de administrație, hotărârea privind atribuțiile 
membrilor în cadrul consiliului de administrație și procedurile consiliului de administrație; 

b) convocatoarele consiliului de administrație/dovezi ale convocării prin mijloace electronice; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație; 
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; 
g) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație și registrul de evidență a hotărârilor consiliului 

de administrație se înregistrează în unitatea de învățământ 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; 

h) registrele și dosarul cu anexele proceselor-verbale se păstrează în biroul directorului, într-un fișet 
securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele consiliului de administrație și la secretarul consiliului 
de administrație. 

 

CAPITOLUL III - DIRECTORUL 
 
Art.15. 

(1) Directorul exercită conducerea COLEGIULUI ”PESTALOZZI” SIBIU, în conformitate cu atribuțiile 
conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de Administrație al unității de învățământ, cu 
prevederile prezentului regulament.   

(2) Funcția de director se ocupă conform legii, prin Decizie de numire de către Președintele Asociației 
”Pestalozzi Kolleg” Sibiu și aducerea la cunoștința Inspectoratului Școlar.   

(3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau 
vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național. 

(4) Directorul unității de învățământ particular poate fi eliberat din funcție, la propunerea Consiliului de 
Administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi și prin decizia persoanei juridice fondatoare. 

(5) În cazul vacantării funcției de director din unitățile de învățământ, conducerea interimară este asigurată, 
până la o nouă numire, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit 
prin detașare în interesul învățământului, în baza avizului Consiliului de Administrație, cu posibilitatea 
consultării Consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

 
Art.16.  

(1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia; 
b) organizează întreaga activitate educațională; 
c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ; 
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel  
e) național și local; 
f) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de 

învățământ; 
g) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă; 
h) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea învățământului clinic a elevilor; 
i) întocmește și prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ. Raportul 

este prezentat în fața Consiliului de Administrație și a Consiliului Profesoral. Rapoartele anuale de 
activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ în termen de maximum 30 de zile de 
la data începerii anului școlar; 

(2) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 



Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 

10 

10 

a) își dă acordul privind angajarea personalului din unitate prin încheierea contractului  
b) individual de muncă; 
c) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; 
d) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 
e) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor  
f) pe post și angajarea personalului; 
g) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din  
h) învățământul preuniversitar, precum și prevederile altor acte normative, elaborate de minister. 

(3) Alte atribuții ale directorului sunt: 
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat  
b) de consiliul de administrație; 
c) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și propune 

spre aprobare consiliului de administrație;  
d) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori 

pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în 
Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR); 

e) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul de 
organizare și funcționare a unității de învățământ; 

f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 
administrație; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic depredare, precum și statul de  
h) personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație; 
i) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, 

profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare 
și extrașcolare; 

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, deciziade numire a cadrului didactic, membru 
al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este 
indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, deciziade constituire a comisiilor din cadrul 
unității de învățământ; 

l) coordonează comisia de curriculum în procesul de întocmire a orarului cursurilor unității de 
învățământ și îl propune spre aprobare consiliului de administrație; 

m) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a 
tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare 
consiliului de administrație; 

n) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ, a 
programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare; 

o) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-
educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și 
extrașcolare; 

p) monitorizează activitatea de formare continuă apersonalului din unitate; 
q) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul 

unității de învățământ; 
r) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și ale 

salariaților de la programul de lucru; 
s) își asumă, alături de consiliul de administrație, rezultatele unității de învățământ; 
t) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ; 
u) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ; 
v) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor 

de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 
rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară; 

w) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al 
reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare 
al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra 
unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și 
evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ; 

x) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație; 
y) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor formațiuni 

de studiu — grupe/clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, cum ar fi epidemii, 
intemperii, calamități, alte situații excepționale; 
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z) coordonează activitățile realizate prin intermediultehnologiei și al internetului la nivelul unității de 
învățământ și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de 
valorificare a acestora.  

(4) Directorul îndeplinește alte atribuții precizate explicit în fișa postului, stabilite de către consiliul de 
administrație, potrivit legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare. 

(5) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții salariaților din unitatea de 
învățământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(6) 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 un alt cadru didactic titular, 
de regulă membru al consiliului de administrație. 

(7) Pentru situațiile excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu  
(8) poate delega atribuțiile, acesta emite la începutul anului școlar decizia de delegare a atribuțiilor către 

un cadru didactic membru al consiliului de administrație. Decizia va conține și un supleant, cadru 
didactic titular. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează 
conform legii. 

 
Art. 17. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art.16, directorul 
emite decizii și note de serviciu. 
 
Art. 18. 

(1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de 
prezentul regulament, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, de 
regulamentul intern. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către managerul școlii. 
 
Art.19. 
Directorul este președintele Consiliului Profesoral și prezidează ședințele acestuia. 
 

CAPITOLUL IV - TIPUL ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 

 
Art.20. 
Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea acesteia elaborează documente 
manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente de evidență. 

 
Art.21. 

(1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 
a) rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învăță-mânt; 
b) raportul anual asupra calității educației din unitatea de învățământ; 
c) raportul anual de evaluare internă a calității. 

(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii 
specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor 
educaționale. 

 
 
Art.22. 

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director și coordonatorii comisiilor, după caz. 
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către Consiliul de Administrație, la propunerea 

directorului la începutului anului școlar următor, în primele 4 săptămâni.  
 
Art.23. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, 
prin orice altă formă. 
 
Art.24. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către Comisia pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității, se validează de către Consiliul de Adminis-trație, la propunerea coordonatorului comisiei și 
se prezintă, spre analiză, Consiliului Profesoral. 
 
  



Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 

12 

12 

Art.25. 
(1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ realizate pe baza docu-mentelor de diagnoză ale 

perioadei anterioare sunt: 
a) planul de acțiune al școlii (PAS); 
b) planul managerial (pe an școlar); 
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unității 
de învățământ. 

 
Art.26. 

(1) PAS constituie documentul de prognoză pe termen lung și se elaborează de către o echipă coordonată 
de către director, pentru o perioadă de trei – cinci ani. Acesta conține: 

a) prezentarea unității - istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale și financiare, relația cu 
comunitatea locală și organigramă; 

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern (de 
tip PESTE); 

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității; 
d) planificarea tuturor activităților unității de învățământ, respectiv activități manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanță și 
evaluare. 

(2) PAS pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic corelează oferta educațională și de formare 
profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, județean și regional, stabilite prin 
Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ 
(PLAI). 

(3) Planul de acțiune al școlii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. 

(4) PAS se dezbate și se avizează de către Consiliul profesoral și se aprobă de către Consiliul de 
Administrație.   

 
Art.27. 

(1) Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt și se elaborează de către director 
pentru o perioadă de un an școlar. 

(2) Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la 
specificul unității, precum și a obiectivelor strategice ale planului de acțiune a școlii la perioada anului 
școlar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se aprobă de către Consiliul 
de Administrație.  

 
Art.28. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Planul de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, 
termenele, precum și alte componente 
 
Art.29. Documentele manageriale de evidență sunt: 

a) statul de funcții; 
b) organigrama unității de învățământ; 
c) schemele orare ale unității de învățământ; 
d) planul de școlarizare. 

 

TITLUL IV 

PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art.30. 

(1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de 
predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic. 

(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din unitățile de învățământ 
se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 
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(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de învățământ cu 
personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de 
învățământ, prin reprezentantul său legal.  

 
Art.31. 

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în vigoare. 
(2) Personalul din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute 

pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 
(3) Personalul din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU 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 “PESTALOZZI” SIBIU îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni 
de natură să afecteze imaginea publică a elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau 
ale celorlalți salariați din unitate. 

(5) Personalului din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum 
și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 

(6) Personalul din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU are obligația de a veghea la siguranța elevilor, pe 
parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare, extracurriculare/extrașcolare. 

(7) Personalul din învățământul preuniversitar 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 elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează 
demnitatea, integritatea fizică și psihică.  

 
Art.32. 

(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și 
prin proiectul de încadrare al COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU. 

(2) Prin organigrama COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se stabilesc: structu-ra de conducere și ierarhia 
internă, organismele consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de 
specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 

(3) Organigrama se elaborează de CCMI și este propusă de către director, la începutul fiecărui an școlar 
spre aprobare Consiliului de Administrație și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ.  

 
Art.33. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în 
subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.  
 
Art.34. La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU funcționează următoarele compartimente de specialitate: 
management al unității de învățământ, secretariat, financiar-  administrative (serviciu externalizat) și personal 
didactic. 
 

CAPITOLUL II - PERSONALUL DIDACTIC 
 
Art.35. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare. 
 
Art.36. Pentru încadrarea și menținerea în 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.37. Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii. 
 
Art.38. 

(1) În COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, se organizează pe durata perioadelor de teorie, serviciul pe 
școală. 

(2) Profesorul de serviciu coordonează, sub aspect administrativ și organizatoric, desfășurarea procesului 
instructiv – educativ în condiții de securitate, ordine și disciplină. 

(3) Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic și administrativ, identificând natura aspectelor 
de indisciplină a elevilor, elevii indisciplinați și ia imediat măsurile care se impun. 

(4) Activitatea de profesor de serviciu presupune: 
a) prezentarea la școală cu cel puțin 15 minute înainte de începerea cursurilor; 
b) supravegherea intrării elevilor în școală; 
c) monitorizarea semnării condicii de prezență de către cadrele didactice; 
d) asigurarea securității cancelariei; 
e) constatarea stricăciunilor depistate și informarea administratorului școlii; 
f) consemnarea cu exactitate în Registrul de serviciu pe școală a deficiențelor semnalate; 
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g) prezența în mijlocul elevilor în fiecare pauză;  
h) consemnarea absențelor cadrelor didactice și anunțarea direcțiunii pentru a găsi soluții 
i) imediate care să asigure desfășurarea fără sincope și perturbări a procesului instructiv – educativ; 
j) aducerea la cunoștința direcțiunii, Poliției, Salvării (după caz) a evenimentelor deosebite, care 

afectează securitatea instituției și a elevilor; 
k) ridicarea sub semnătură a cataloagelor la începutul serviciului, predarea către serviciul secretariat 

sub semnătură, la sfârșitul zilei; 
l) colaborare cu comisiile din școală și, împreună cu acestea, organizarea de controale inopinate 

privind respectarea de către elevi a R.O.F. Rezultatele controalelor vor fi aduse la cunoștința 
direcțiunii și se vor aplica sancțiunile prevăzute în R.O.F.; 

m) controlarea grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curățenie și igienă; 
n) verificarea existenței obiectelor din inventarul cancelariei: calculator, imprimantă, etc.; 
o) asigurarea unui înlocuitor în cazul imposibilității efectuării serviciului și anunțarea directorul cu privire 

la modificarea intervenită. 
 

CAPITOLUL III - PERSONALUL NEDIDACTIC 
 
Art.39. 

(1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare. 
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de 

învățământ sunt coordonate de manager. Consiliul de Administrație al unității de învățământ aprobă 
comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 

 
Art.40.  

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de director. 
(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor 

unității de învățământ și se aprobă de către Consiliul de Admnistrație al COLEGIULUI “PESTALOZZI” 
SIBIU. 

(3) Directorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare unității de 
învățământ. 

(4) Directorul, trebuie să se îngrijească, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de 
învățământ, în vederea asigurării securității elevilor /personalului din unitate.  

 

CAPITOLUL IV - EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
Art.41. Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a fișei postului. 
 
Art.42. 

(1) La COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se face 
conform Ordinului ministrului educației nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea 
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. 

(2) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se realizează în baza fișei de evaluare adusă la 
cunoștință la începutul anului școlar. 

(3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează în perioada 1—31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul 
calendaristic anterior. 

(4) Conducerea COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU va comunica în scris personalului didactic/ didactic 
auxiliar /nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice. 

 

CAPITOLUL V - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
Art.43. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art.44. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
  



Colegiul „PESTALOZZI” Sibiu - Școală Postliceală Sanitară 

 

15 

15 
 

TITLUL V 

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CADRELOR DIDACTICE 
 

CAPITOLUL I - ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Secțiunea 1 - Consiliul Profesoral 

 
Art.45.  

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire 
practică din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU. 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 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are dreptul să participe la toate 
ședințele consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea și are 
obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în 
scris, la începutul fiecărui an școlar, că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele 
consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde are norma de bază se consideră abatere 
disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al 
membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază în unitatea 
de învățământ. 

(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 elevi. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

(6) Directorul unității de învățământ 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 ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul 
didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți desemnați ai 
consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai operatorilor economici și ai altor 
parteneri educaționali. 

(8) În procesele-verbale ale ședințelor consiliului, 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. 

(9) 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. 

(10) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 
unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila 
unității de învățământ. 

(11) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele 
proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), 
numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet 
securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ. 

(12) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, 
ședințele consiliului profesoral se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în 
sistem de videoconferință, conform unei proceduri stabilite la nivelul unității de învățământ. 

 
Art.46. Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

a) analizează, dezbate și validează raportul privind calitatea învățământului din unitatea de 
învățământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație; 
c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de acțiune al 

unității de învățământ; 
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d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau modificări 
ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situația școlară anuală prezentată de fiecare profesor-diriginte, precum și 
situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe; 

f) validează/aprobă, după caz, sancțiunile disciplinare aplicate elevilor care săvârșesc abateri, 
potrivit prevederilor statutului elevului, prezentului regulament și ale regulamentului de organizare 
și funcționare a unității de învățământ; 

g) propune Consiliului de Administrație acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul 
didactic din unitatea de învățământ, în limita bugetului propriu; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7; 
i) avizează proiectul planului de școlarizare; 
j) validează, la începutul anului școlar, fișele de autoevaluare ale personalului didactic și didactic 

auxiliar din unitatea de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual; 
k) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională 

ale cadrelor didactice; 
l) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; 
m) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de 

acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la 
nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de completare 
a acestora; 

n) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea procesului educa-țional din unitatea de 
învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia; 

o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evalu-area și asigurarea 
calității, în condițiile legii; 

p) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și orice 
alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

q) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 
 
Art.47. Documentele Consiliului Profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor Consiliului Profesoral; 
b) convocatoare ale Consiliului Profesoral; 
c) registrul de procese verbale al Consiliului Profesoral, însoțit de dosarul cu anexele  
d) proceselor verbale. 

 

Secțiunea 2 - Consiliul clasei 

 
Art.48. 

(1) Consiliul clasei funcționează în învățământul postliceal și este constituit din totalitatea personalului 
didactic care predă la clasa respectivă și reprezentantul elevilor clasei respective, desemnat prin vot 
secret de către elevii clasei.  

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învățământului postliceal. 
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

profesorului diriginte  și a elevilor.  
(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, 

ședințele consiliului clasei se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare în sistem 
de videoconferință.  

 
Art.49. Consiliul clasei are următoarele atribuții:  

a) analizează de cel puțin două ori pe an progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și 

pentru elevii cu rezultate deosebite; 
c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul 

acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai 
mici de 7; 

d) propune Consiliului de administrație spre aprobare recompense pentru elevii cu rezultate 
deosebite; 

e) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune profesorului diriginte sancțiunile disciplinare 
prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Art. 50.  
(1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul 

a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  
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(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de 
ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la 
nivelul de unității de învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se 
înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor claselor este însoțit de dosarul consiliului clasei 
pentru fiecare formațiune de studio, care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru 
fiecare ședință. 

 

CAPITOLUL II - RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Secțiunea 1 - Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 
Art.52. 

(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de regulă, un cadru 
didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza unor 
criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea 
educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la 
nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu reprezentanți ai consiliului elevilor și cu partenerii 
guvernamentali și neguvernamentali. 

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea 
în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației privind educația formală și nonformală. 

(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.  

 
Art.53. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții: 

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 
învățământ; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale claselor; 
c) elaborează proiectul programului/calendarului activităților educative școlare și extrașcolare ale 

unității de învățământ, în conformitate cu planul de acțiune al școlii, cu direcțiile stabilite de către 
inspectoratul școlar și minister, în urma consultării elevilor și îl supune spre aprobare consiliului de 
administrație; 

d) elaborează, propune și implementează proiecte de programe educative; 
e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și 

posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor; 
f) prezintă consiliului de administrație rapoarte anuale privind activitatea educativă și rezultatele 

acesteia; 
g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 
h) facilitează implicarea partenerilor educaționali în activitățile educative; 
i) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la 

nivelul unității de învățământ; 
j) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul programelor 

de parteneriat educațional; 
k) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.  

 
Art.54. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:  

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 
b) planul anual al activității educative extrașcolare; 
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 
d) programe educative de prevenție și intervenție; 
e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare; 
f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare; 
g) rapoarte de activitate anuale; 
h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.  
 
Art.55.  

(1) Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare. 
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(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă 
școlară și extrașcolară este parte a planului de acțiune a unității de învățământ. 

 

Secțiunea 2 - Profesorul diriginte 

 
Art.56.  

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul postliceal. 
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu.  

 
Art. 57.  

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii 
consiliului de administrație. 

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul continuității, astfel 
încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o 
jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă. 

 
Art. 58.  

(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.  
(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform planului de acțiune al școlii și 

nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către 
directorul unității de învățământ. 

(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate 
de profesorul diriginte astfel:  
a) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și 

orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar 
în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, care 
va fi adus la cunoștință elevilor și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 
activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se 
consemnează în condica de prezență. 

b) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională 
pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:  
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 

baza programelor școlare în vigoare; 
b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, 

precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației cu alte ministere, instituții 
și organizații.  

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea 
elevilor, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.  

 
Art. 59.  
Profesorul diriginte are următoarele atribuții:  
A) organizează și coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  
b) activitatea consiliului clasei; 
c) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;  
d) activități educative și de consiliere; 
e) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv 

activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;  
B) monitorizează:  

a) situația la învățătură a elevilor;  
b) frecvența la ore a elevilor; 
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare; 
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;  

C) colaborează cu: 
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru 

informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și 
pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi; 

b) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru 
inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare 
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la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea 
unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

c) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 
d) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor 

clasei; 
e) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor referitoare 

la elevi;  
D) informează: 

a) elevii despre prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unitățiI de învățământ; 
b) elevii cu privire la reglementările referitoare la evaluări și examene și cu privire la alte documente care 

reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;  
E) îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu legislația în 
vigoare sau fișa postului.  
 
Art. 60.  
Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții: 

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, 
prenume, număr matricol); 

b) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale 
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

c) propune, în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în 
conformitate cu reglementările prezentului regulament; 

d) aduce la cunoștința consiliului profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către consiliul 
clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare; 

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul 
regulament și statutul elevului; 

f) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșitul modulului/anului școlar și o consemnează în catalog 
și în carnetul de elev (la sfârșitul anului școlar); 

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;  
h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei.  

 
Secțiunea 3 – Comisiile din școală 
 
Art.61. 

(1) La nivelul COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU funcționează următoarele comisii:  
a) cu caracter permanent – Comisia pentru curriculum (CC), Comisia de Evaluare și Asigurare a 

Calității (CEAC), Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 
(CSSMSU), Comisia pentru controlul managerial intern (CCMI), Comisia pentru prevenirea și 
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității (CVCDI), Comisia penteru mentorat didactic și formare în cariera didactică 
(CMDFCD); 

b) cu caracter temporar: Comisie elaborare PAS, Comisie examen admitere și CCP, Comisie 
elaborare anuală a ROF și RI; 

c) cu caracter ocazional.   
(2) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu 

caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu 
caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 
rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ. 

(3) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin 
regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

(4) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU, conform legislației in vigoarea, mai funcționează: 
a) consilierul de etică; 
b) coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 
c) persoana cu atribuții in domeniul egalității de sanse; 
d) persoana responsabilă cu gestionarea fenomenului de violență școlară și bullying; 
e) persoana responsabilă cu siguranța elevilor; 
f) persoana responsabilă cu controalele interne; 
g) grupul de acțiune antibullying. 

 
Art.63.  

(1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza hotărârii Consiliului de 
Administrație și deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ.  
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(2) Activitatea comisiilor permanente din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU și documentele elaborate de 
membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și 
funcționare a unității de învățământ.  

(3) Documentele comisiilor permanente sunt: 
a) decizia de constituire a comisiei; 
b) planul managerial; 
c) atribuțiile membrilor; 
d) programul de activitate; 
e) procese verbale ale ședințelor; 
f) raport de activitate semestrial și anual; 
g) evaluarea planului managerial. 

 
Art.64. Comisia pentru control managerial intern (CCMI)  

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de Administratie, Comisia pentru control managerial intern (CCMI), în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Componența, modul de organizare și de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se 
stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților, de către conducătorul acesteia. Comisia 
se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

(3) Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: 
a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției, program 

care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare 
dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, 
perfecționarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de 
management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice și 
funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specific; 

b) supune aprobării Consiliului de Administrație programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial intern al instituției, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei de 
numire a Comisiei; 

c) urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial ori de căte ori este nevoie; 

d) monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale insti-tuției; 
e) urmărește și îndrumă compartimentele din cadrul unității în vederea elabo-rării programelor de 

dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul 
intern/managerial; 

f) primește anual, de la compartimentele unității informări referitoare la progresele înregistrate cu 
privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu 
programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de 
monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 

g) evaluează și avizează necesarul de proceduri operaționale elaborate în cadrul unității. 
 
Art.65. Comisia pentru curriculum 

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de Administrație, Comisia pentru curriculum (CC), în conformitate cu prevederile Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 și Ordinul nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

(2) Obiectivele Comisiei pentru curriculum, sunt: 
a) informarea în domeniul legislației școlare și aplicarea cadrului legislativ care reglementează 

activitatea în învățământ; 
b) aplicarea curriculumului național la toate specialitățile și atingerea standardelor de pregătire 

profesională; 
c) dezvoltarea logisticii pentru desfășurarea activităților curriculare și extra-curriculare; 
d) asigurarea calității serviciilor educaționale și obținerea de performanță. 

(3) Comisia pentru curriculum are următoarele atribuții: 
a) procură documentele curriculare oficiale (plan – cadru, programe școlare, ghiduri metodologice, 

cărți de specialitate, etc.).  
b) asigură aplicarea planului – cadru de învățământ ce se realizează prin elaborarea ofertei 

curriculare; 
c) asigură baza logistică pentru activitățile curriculare și extracurriculare;  
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d) asigură organizarea și desfășurarea examenelor de de încheierea situațiilor școlare, de corigență 
și CCP;  

e) asigură consultanță cadrelor didactice în domeniul curricular;  
f) asigură coerența între modulele curriculare, coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă 

conflicte de prioritate dintre profesori și discipline în interesul elevilor și al unității școlare;  
g) elaborarea orarului școlii și modificarea acestuia când este cazul (mișcarea cadrelor didactice, 

comunicări din partea M.E., I.S.J. etc.); 
h) afișează orarul claselor la avizier și îl postează pe site/facebook – ul școlii și asigură transmiterea 

lui la clase;   
i) organizează simulări ale examenului de CCP.  

(4) Dosarul comisiei trebuie să cuprindă:  
a) copie după decizia de constituire, pe care se face mențiunea “conform cu originalul” și semnează 

directorul școlii;  
b) planurile-cadru și OM prin care sunt aprobate (în format digital); 
c) O.M. prin care este aprobat curriculum pe baza căruia se lucrează; 
d) rezultatele la simulări ale examenului CCP; 
e) schemele orare anuale; 
f) structura anului școlar; 
g) procesele-verbale ale ședințelor consiliului; 
h) alte documente specifice. 

 
Art.66. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de Administrație, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației, Legii 
Educației Naționale nr.1/2011 și Ordinul nr.5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

(2) Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea și monitorizarea internă a calității educației oferite de 
instituția de învățământ preuniversitar COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, cu scopul de: 
a) a cuantifica capacitatea organizației furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor 

și standardele de calitate, prin activități de autoevaluare și evaluare externă; 
b) a asigura protecția beneficiarilor direcți și indirecți de programe de studiu de nivelul învățământului 

preuniversitar prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public 
accesibile despre calitatea educației în COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU; 

c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în învățământul preuniversitar; 
d) a răspunde cerințelor ARACIP și M.E. în domeniul politicilor și strategiilor de ameliorare 

permanentă a calității învățământului preuniversitar și orientării spre excelență. 
(3) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea calității are următoarele atribuții:  

a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de 
conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor; 

b) evaluează capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă și infrastructura 
disponibilă, definită prin următoarele criterii - structurile instituționale, administrative și 
manageriale, baza materială, resursele umane; 

c) evaluează eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obține 
rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii - conținutul programelor de 
studio, rezultatele învățării, activitatea metodică, activitatea financiară a organizației; 

d) evaluează managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii - strategii și 
proceduri pentru asigurarea calității, inițierea /monitori-zarea/revizuirea periodică a programelor 
aplicate și a activităților desfășurate, evaluarea rezultatelor învățării, evaluare periodică a calității 
corpului profesoral, accesibilitatea resurselor adecvate învățării,  actuali-zarea bazei de date 
referitoare la asigurarea internă a calității, transparența informațiilor de interes public, 
funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației; 

e) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația 
respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor benefi-ciarilor prin afișare sau publicare și este 
pus la dispoziția evaluatorului extern; 

f) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației; 
g) cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme 

abilitate sau instituții similare din țară sau străinătate, potrivit legii. 
 
Art.67. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență   

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de Administrație, Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, în 
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conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Ordinul nr. 5.447 din 31 august 2020 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
art. 20 din Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, art.15 punctul 7 din H.G. nr.1425/2006 
modificată și completată prin HG nr.955/2010 Norme Metodologice de aplicare a Legii Securității și 
Sănătății în Muncă nr.319/2006 se reglementează modul de efectuare a instructajelor de securitate și 
sănătate în muncă – cele trei forme de instruiri – instruire introductiv generală, instruirea la locul de 
muncă și instruirea periodică. 

(2) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, are următoarele atribuții: 
a) stabilește măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de securitate și sănătate a muncii și situații 

de urgență, corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu specifici unității școlare; 
b) stabilește atribuțiile personalului din cadrul comisiei; 
c) asigură informarea și instruirea personalului; 
d) urmărește asigurarea condițiilor de SSM și SU din cadrul laboratoarelor de nursing și informatică; 
e) organizează instruirea elevilor cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui dezastru; 
f) organizează instruirea elevilor cu privire la normele de protecție și securitate în muncă în bazele 

de practică; 
g) organizează demonstrații privind acțiunile de SSM și SU.  

 
Art.68. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității  

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii  
(2) Consiliului de Administrație, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEVCDP), în conformitate cu prevederile 
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ordinul nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Ordinul 
nr.5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul 
instituțiilor și unităților a căror activitate vizează învățământul preuniversitar; în vigoare de la 
07.01.2015, Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 
modificările și completările ulterioare, H.G.nr.765 din 10 septembrie 2020 pentru modificarea H.G.nr. 
24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în Monitorul 
Oficial nr.840 din 14 septembrie 2020 și Notei nr. 1114/SPP/17.10.2012 privind nominalizarea Grupului 
restrâns pentru prevenirea actelor de corupție în educație. 

(3) Comisia are drept scop eliminarea violenței în mediul școlar și descoperirea actelor de corupție în cadrul 
unității de învățământ, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și 
democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți elevii sunt respectați și integrați 
fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, 
origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingeri, sex, vârstă, infecție HIV, 
apartenență la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și 
combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care 
reprezintă o forma gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea 
principiilor școlii incluzive. 

(4) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar 
și promovarea interculturalității, are următoarele atribuții: 
a) identificarea timpurie a elevilor cu potențial violent și a cauzelor care pot determina manifestări de 

violență a acestora, prin implicarea cadrelor didactice;  
b) îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție la nivelul unității de învățământ, care 

să ia în calcul potențialele riscuri și vulnera-bilități la corupție; 
c) elaborarea și derularea unor programe de asistență individualizată pentru elevii implicați (ca autori 

sau ca victime) în cazuri de violență, prin care să se urmărească conștientizarea consecințelor 
actelor de violență asupra propriei persoane și asupra celorlalți (colegi, cadre didactice, părinți, 
prieteni etc.), prevenirea apariției dispozițiilor afective negative (resenti-mentul, suspiciunea 
excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul), ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă față 
de sine, evaluarea corectă a calităților și a defectelor personale, percepția pozitivă a experi-ențelor 
de viață, proiectarea unor experiențe pozitive pentru viitor), dezvol-tarea autonomiei (rezistență 
față de expectanțele si evaluările celorlalți prin cristalizarea unui cadru intern de referință, valori 
personale pozitive) și dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente și a capacității de 
autoanaliză a propriului comportament;  

d) aprobarea, implementarea și monitorizarea aplicării Codului etic pentru învățământul 
preuniversitar; 

e) implicarea Consiliilor claselor în proiectarea și derularea activităților de prevenire și reducere a 
fenomenului de violență în școală;  
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f) asigurarea implicării tuturor factorilor cointeresați în procesul de elaborare a planului de achiziții al 
unității de învățământ; 

g) implicarea activă a elevilor cu potențial violent sau care au comis acte de violență în programe de 
asistență derulate în parteneriat de către școală și alte instituții specializate (Poliția comunitară, 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, autoritățile locale, Biserica, alte 
organizații specializate în programe de protecție și educație a copiilor și a tinerilor);  

h) introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților extracurriculare; 
i) valorificarea intereselor, aptitudinilor și capacității elevilor care au comis acte de violență prin 

implicarea acestora în activități școlare și extrașcolare;  
j) responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de intervenție cu 

potențial educativ/formative, evitarea centrării exclusiv pe sancțiune și eliminarea din practica 
educațională a unor sancțiuni care contravin principiilor pedagogice (de exemplu, sancționarea 
comportamentului violent prin notă, repetenție etc.); 

k) stimularea organizării periodice și sistematice, la nivelul învățământului preuniversitar, a unor 
programe extracurriculare și extrașcolare destinate creșterii nivelului educației anticorupție a tinerei 
generații, prin parteneriate cu instituții având competențe în domeniul prevenirii și combaterii 
corupției; 

l) identificarea și asistarea elevilor care au fost victime ale violenței școlare prin implicarea cadrelor 
didactice, a personalului specializat (psihologul, mediator), a părinților (unde este cazul); 

m) intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de control; 
n) elaborarea și optimizarea anuală a Planului Operațional de combaterea /reducerea fenomenului 

de violență în școală; 
o) elaborarea unui Raportului anual de activitate al comisiei; 
p) identificarea activităților procedurabile, cu scop de prevenire a comporta-mentelor violente din 

unitatea școlară și elaborarea procedurilor de lucru în domeniul prevenirii primare, secundare sau 
terțiare a violenței școlare; 

q) transmiterea procedurilor de lucru elaborate în scopul prevenirii violenței în școală, de către CEAC 
de la nivelul unității școlare spre aplicare de către Comisia pentru prevenirea/reducerea violenței, 
prevenirea/combaterea discriminării și promovarea interculturalității; 

r) toate procedurile de lucru avizate de către C.E.A.C. în acest domeniu sunt aduse la cunoștința 
personalului unității școlare, elevilor și devin obligatorii; 

s) elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea/combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de 
învățământ; 

t) colaborarea cu părinții/tutorii/susținătorii legali, Consiliile claselor, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații 
nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de 
discriminare și a promovării interculturalității; 

u) propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să 
contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

v) elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 
nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ; 

w) identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a 
acestora, Consiliului de Administrație, directorului unității de învățământ sau Consiliului Profesoral, 
după caz; 

x) prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 
principiilor școlii incluzive; 

y) sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 
z) monitorizarea și evaluarea acțiunilor intreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității; 
aa) elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

bb) elaborarea, anuală, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea 
discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, 
segregare. 

 
Art. 69. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică 

(1) La nivelul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii 
Consiliului de Administrație, Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică 
(CMDFCD), în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu OME nr. 
4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar. 
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(2) Obiectivul comisiei este perfecționarea cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ trebuie să 
îndeplinească funcția de reglare-autoreglare a activității didactice și extra didactice, de dezvoltare 
profesională profesionalizată, de inovare a practicii școlare într-un anumit spațiu de instruire și situații 
educative, de stimulare a creativității cadrelor didactice și a elevilor, de investigare a activității școlare. 

(3) 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 unității de învățământ; 
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; 
g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistem blended 

learning/online; 
h) asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru cadrele 

didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare în învățământul 
preuniversitar; 

i) realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în cariera 
didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ; 

j) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și 
funcționare a unității de învățământ. 

 
 

TITLUL VI 

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI 
NEDIDACTIC 

 

CAPITOLUL I - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 
 
Art.70. 

(1) Compartimentul secretariat cuprinde un secretar. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 
(3) Secretariatul funcționează în program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de 

Administrație.  
 
Art.71. Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:  

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;  
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;  
c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorități, precum și a corespondenței unității;  
d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza 
hotărârilor Consiliului de Administrație;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor  de admitere și CCP, ale 
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în 
vigoare sau de fișa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare 
la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;  

g) 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;  
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h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor 
de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului 
educației și cercetării;  

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele 
competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/ documen-tațiilor, potrivit 
legislației în vigoare sau fișei postului;  

k) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 
învățământ;  

l) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;  
m) gestionarea corespondenței unității de învățământ;  
n) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislația în vigoare;  
o) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul 
intern, hotărârile Consiliului de Administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 
Art.72. 

(1) Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind responsabil 
cu siguranța acestora. 

(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu 
profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor semnând Registrul de predare și primire a 
cataloagelor. 

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar la sfârșitul 
programului zilnic, în perioada de învățământ clinic și în perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în 
aceleași condiții de siguranță. 

(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 unității de învățământ, 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.  

 

CAPITOLUL II - SERVICIUL FINANCIAR 
 

Secțiunea 1 - Organizare și responsabilități 

 
Art.73. Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică către care COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU a 
externalizat serviciile și în care sunt realizate: fundamen-tarea și execuția bugetului, evidența contabilă, 
întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și 
contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de 
regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.  
Art.74. Serviciul financiar are următoarele atribuții:  

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității;  
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 individuale de muncă/ contracte de prestări servicii 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 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;  
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n) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare, și hotărârile consiliului de 
administrație. 

 

Secțiunea a 2-a - Management financiar 

 
Art.75.  

(1) Întreaga activitate financiară a COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU se organizează și se desfășoară cu 
respectarea legislației în vigoare.  

(2) Activitatea financiară se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri proprii, 
fondurile provenite din taxele de școlarizare sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate 
pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.  

(3) Directorul unității de învățământ răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în 
bugetul aprobat. 

Art.76. Resursele extrabugetare ale COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU pot fi folosite exclusiv de aceasta, 
conform hotărârii Consiliului de Administrație. 
 
 

CAPITOLUL III 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
 

Secțiunea 1 - Organizare și responsabilități 

 
Art.77. Compartimentul administrativ este coordonat de director și este alcătuit din director, personalul didactic 
auxiliar și personalul nedidactic al unității de învățământ.  
 
Art.78. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale:  

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;  
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității 

de învățământ;  
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico - materiale;  
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;  
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității de 

învățământ;  
f) 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;  

g) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia 
securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;  

h) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile 
Consiliului de Administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

Secțiunea 2 - Management administrativ 

 
Art. 79.  

(1) Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 
referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se 
realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

(2) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ se realizează 
în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia managerului.  

Art.80. Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietății 
private. 
 
Art.81. Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților de 
învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în 
vigoare.  
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TITLUL VII 

ELEVII 
 

CAPITOLUL I - DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV 
 

Secțiunea 1 – Dobândirea calității de elev 

 
Art.82. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai educației sunt elevii. 
 
Art.83. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă care este 
înscrisă în COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU și participă la activitățile curriculare și extracurriculare ale acesteia 
are calitatea de elev/beneficiar primar al educației. 
 
Art.84. Admiterea în COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU se face prin concurs în conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 
5346/07.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, Ordin nr. 3309/21.02.2020 pentru modificarea 
Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal,  
 
Art.85. Candidații admiși în anul I de studiu au obligația să respecte precizările din cererea tip pentru înscriere 
la examenul de admitere. Încheierea contractului de studii conferă calitatea de elev al școlii și înscrierea în anul 
I. 
 
Art.86. Înscrierea elevilor promovați în anul II și III se face anual prin încheierea contractului de studii în primele 
5 zile lucrătoare de la deschiderea cursurilor școlare. 
 
Art.87. 

(1) Prevederile contractului de studii și cuantumul anual al taxei școlare se stabilesc anual în ședința  
Consiliului de Administrație al școlii. 

(2) Taxa de școlarizare trebuie achitată integral până în luna mai a anului școlar în curs. 
(3) Elevilor care, din diferite motive se retrag și elevilor exmatriculați nu li se mai restituie taxa de școlarizare 

achitată. 
(4) Neplata taxelor școlare la termen atrage penalizări de 1% pe zi întârziere. 
(5) Neachitarea taxei de școlarizare și a penalizărilor aferente atrage după sine exmatricularea elevului 

prin hotărârea Consiliului de Administrație. 
(6) Cuantumul taxelor școlare se poate majora în cursul anului școlar prin hotărârea Consiliului de 

Administrație, în funcție de rata inflației și numărul elevilor retrași sau exmatriculați. 
Art.88. Pentru anul școlar 2022-2023 taxele plătite de cursanți sunt: 

a) taxa de școlarizare anuală – anul I de studiu 3800 lei, conform contractului, anul II de studiu 3800 
lei conform contractului și anul III de studiu-  lei conform contractului; 

b) taxă de transfer către alte instituții de învățământ - lei la anul I, - lei la anul II și - lei la anul III; 
c) taxă de eliberare a certificatului de calificare profesională –  lei; 
d) taxă de arhivare – 20 de lei; 
e) taxă de eliberare a actelor de studii la cerere în termen de 7 zile lucrătoare – 150 lei; 
f) taxă de eliberare a actelor de studii în regim de urgență (2 zile lucrătoare) – 200 lei; 
g) taxă de eliberare recomandare/caracterizare –  150 lei; 
h) taxă examene de CCP – 200 lei. 

 
Art. 89.  

(1) Elevii repetenți, retrași sau exmatriculați din anul II și III de studiu se pot reînmatricula, la cerere, 
redobândind calitatea de elev. 

(2) În învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. 
Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

(3) Continuarea studiilor de către elevii din învățământul postliceal 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.90. Elevii repetenți la sfârșitul primului an de studii se pot reînscrie și peste cifra de școlarizare aprobată. 
 
Art.91. Elevii retrași sau exmatriculați din anul I se pot înscrie la examenul de admitere în anul I. 
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Secțiunea 2 - Exercitarea calității de elev 

 
Art.92. Calitatea de elev al COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU se exercită prin încheierea anuală a 
Contractului de studii, frecventarea cursurilor, participarea la toate activitățile existente în programul școlii și 
prin achitarea taxei de școlarizare prevăzută în contractul de studii. 
 
Art.93. Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea 
de învățământ la care este înscris elevul. 
 
Art.94. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în programa analitică este obligatorie pentru fiecare elev. 
Art.95. 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. Profesorii care utilizează catalogul personal au 
obligația de a consemna absențele în catalogul oficial la sfârșitul fiecărei zile de curs.  
 
Art.96. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră. 
 
Art.97. Absențele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forță majoră dovedite cu 
acte legale sunt considerate motivate. 
 
Art.98. Motivarea absențelor se efectuează numai de diriginte în ziua prezentării actelor justificative și actele 
doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului școlar. 
 
Art.99. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:  

a) adeverință eliberată de medicul de familie sau medicul de specialitate; 
b) adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eli-berate de unitatea sanitară 

în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza medicului de familie; 
c) cerere scrisă a elevului, adresată dirigintelui clasei, avizată în prealabil de motivare de către 

directorul unității de învățământ, în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din 
numărul orelor alocate unei discipline. 

 
Art.100. Actele justificative ale absențelor se vor prezenta în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității. 
Nerespectarea acestui termen atrage declararea absențelor ca nemotivate. 
 
Art.101. Pentru a fi considerate valabile, adeverințele medicale trebuie să conțină în mod vizibil numele și parafa 
medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului și diagnosticul. În cazul în care se constată falsuri, actele 
prezentate sunt considerate nule. 
 
Art.102. Elevii care absentează din motive medicale mai mult de 3 zile sunt obligați sa anunțe telefonic 
dirigintele. 
 
Art.103. Elevii și elevele care se căsătoresc în timpul anului școlar vor beneficia de motivarea absențelor pe o 
perioadă de 4 zile în baza certificatului de căsătorie. 
 
Art.104. Pentru diminuarea riscului de infecții și complicații ale sarcinii, elevelor însărcinate li se permite, la 
cerere, efectuarea învățământului clinic la cabinetul medicului de familie. 
 
Art.105. Pentru diminuarea riscului de abandon a alimentației la sân, elevele lăuze sunt scutite de a frecventa 
cursurile pe o perioada de 21 zile, având însă obligația de a recupera individual materia pierdută și a se prezenta 
la evaluări. Motivarea absențelor se face pe baza certificatului de naștere a copilului. 
 
Art.106. În condițiile pandemiei de SARS CoV2, toți elevii contacți sau depistați pozitiv au obligația să anunțe 
dirigintele și serviciul secretariat, prin orice canal de comunicare. 
 
Art.107. Elevii din învățământul preuniversitar 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, redobândind astfel calitatea de elev. 
 

Secțiunea 3 - Drepturile elevilor 

 
Art.108. Elevii de la COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate 
drepturile și îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetățeni. 
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Art.109.Conducerea și personalul COLEGIULUi “PESTALOZZI” SIBIU au obligația să respecte dreptul la 
imagine proprie a elevilor.  
 
Art.110. Nici o activitate organizată în COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU nu poate leza demnitatea sau 
personalitatea elevilor.  
 
Art.111. Conducerea și personalul COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU nu pot face publice datele personale 
ale elevilor, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția 
situațiilor prevăzute de lege. 
 
Art.112. Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, de 
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor. 
 
Art.113. Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. 
 
Art.114. Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. 
 
Art.115. Drepturi educaționale 

(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi educaționale în sistemul COLEGIULUI “PESTALOZZI” 
SIBIU:   
a) elevii au dreptul garantat la un învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea, admiterea, 

parcurgerea și finalizarea studiilor, în funcție de parcursul școlar pentru care au optat 
corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea corectă a 
planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a curriculum-ului școlar și prin utilizarea, de 
către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării 
competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 

c) dreptul de a studia o limbă de circulație internațională, în conformitate cu Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

d) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 
nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. Unitatea de învățământ 
preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de 
rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare 
sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socio-economică, probleme medicale, capacitate 
intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu; 

e) dreptul la o evaluare obiectivă și corectă; 
f) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 
g) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unității de învățământ, inclusiv acces la 

bibliotecă, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare realizării activităților 
și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale 
disponibile. Unitățile de învățământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la 
materiale necesare realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul programului de funcționare. 

h) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea  drepturilor și 
libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 
viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.  

(2) Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări:  
a) comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor, limbajului 

trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 
b) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 
c) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 
d) dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și cu un 

număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educației 
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

e) dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați de 
cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și 
alte activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ preuniversitar sau de către terți, 
cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora; elevii vor participa la 
programele și activitățile incluse în programa școlară; 

f) dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și 
extrașcolare, în limita resurselor financiare disponibile; 

g) dreptul de a avea acces, la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare; 
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h) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 
i) dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de învățământ, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
j) dreptul de a le fi consemnată în catalog absență doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora 

de curs. Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție, dreptul de a participa la 
programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de învățământ; 

k) dreptul de a avea condiții de acces de studiu și evaluare adaptate dizabilităților, problemelor 
medicale sau tulburărilor specifice de învățare, în condițiile legii; 

l) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de 
învățământ; 

 
Art.116. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere și de exprimare: 

a) dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care 
promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri și organizații non-formale, economice, 
sociale, recreaționale, culturale sau altele asemenea, în condițiile legii; 

b) dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activitățile pot fi organizate în unitatea de învățământ 

preuniversitar, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea Consiliului de administrație. 
Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute 
de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al 
ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile 
altora;  

d) dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți în Consiliul clasei, în CA etc. fără nici o limitare 
sau influențare din partea personalului didactic sau administrativ; 

e) dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le distribui 
elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar, fără obligația unității de învățământ de a 
publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere 
securității naționale, ordinii publice, drepturilor și libertăților cetățenești, constituie atacuri 
xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

Art.117. Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
a) dreptul de a beneficia de tarif redus pentru transportul local în comun, de suprafață, pe tot 

parcursul anului calendaristic; 
b) dreptul la premii, burse și alte asemenea stimulente materiale pentru performanțe școlare 

deosebite, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație în limita posibilităților financiare; 
c) dreptul de a beneficia de reducerea taxei de școlarizare, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament și cu resursele financiare existente. 
Art.118. Alte drepturi:  

a) dreptul de a beneficia de acte și de documente de studii, contra unei sume care să acopere 
costurile de papetărie, imprimare și timp, conform prevederilor prezentului regulament și a 
procedurii de lucru; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public; 
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii; 
d) dreptul de a cunoaște preverile prezentului regulament; 
e) dreptul de a avea profesori repartizați la clasă în mod nediscriminatoriu; 
f) dreptul la respect; 
g) dreptul de a solicita informații bibliografice minimale; 
h) dreptul de a face sugestii, observații și sesizări cu privire la activitatea compartimentelor școlii; 
i) dreptul de a sesiza conducerii școlii orice neregulă observată, care ar aduce prejudicii școlii și 

personalului. 
 

Secțiunea 4 - Responsabilități, interdicții și sancțiuni 

 
Art.119. Elevii au următoarele îndatoriri și obligații: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 
competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar; 
c) de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la școală într-o ținută  vestimentară 

decentă și adecvată și să poarte elemente de identificare – legitimație de elev – în conformitate 
cu legislația în vigoare și cu regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar. 
Ținuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 
refuzarea accesului în perimetrul școlii; 
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d) de a plati taxa de școlarizare conform contractului de studii. Neplata taxei de școlarizare în 
termenele prevăzute în contractul de școlarizare atrage de la sine exmatricularea elevului. Taxa 
de școlarizare nu este rambursabilă și trebuie achitată integral, indiferent de performanța 
școlară a elevului. Taxa școlară achitată nu se restituie în caz de retragere, abandon, 
exmatriculare, transfer; 

e) de a elabora și susține lucrări la nivel de disciplină/modul și lucrări de absolvire originale; 
f) de a sesiza reprezentanții unității de învățământ cu privire la orice situație care ar pune în pericol 

siguranța elevilor și a cadrelor didactice; 
g) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care 

au acces; 
h) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar; 
i) de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către 

instituțiile de învățământ preuniversitar; 
j) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de 

către instituția de învățământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
k) de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevi și 

personalul unității de învățământ; 
l) de a cunoaște și respecta prevederile Statutului Elevului și ale Regula-mentului de  organizare 

și funcționare a unității de învățământ ;  
m) de a cunoaște și de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă, normele de 

prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, precum și normele de protecție 
a mediului; 

n) de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul coordonator și, în funcție de recomandările 
medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor 
sau a personalului din unitate; 

o) de a respecta măsurile de protecție pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției cu 
SARSCov-2 în școală. 

Art.120. Elevii din COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU au următoarele interdicții: 
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cata-loage, foi matricole, 

carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din 
patrimoniul unității de învă-țământ; 

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin 
conținutul lor, atentează la independența, suvera-nitatea, unitatea și integritatea națională a 
țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 
d) să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, substanțe 

etnobotanice și să participe la jocuri de noroc; 
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea 
fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de 
bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din 
unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 
incinta unităților de învățământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor.  
h) Prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul 

orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ 
sau în situații de urgență; 

i) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență; 
j) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discri-minare și să manifeste 

violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ; 
k) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara 

ei; 
l) să utilizeze cuvinte și expresii jignitoare, defăimătoare, în școala și în afara școlii, la  adresa 

personalului unității de învățământ (personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic) sau la 
adresa colegilor de clasă/școală și să le prolifereze în mediul online (rețele de socializare – 
Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Încălcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară 
și se sancționează ca atare, în funcție de gravitatea faptei reprezentată de afectarea imaginii 
instituției de învățământ; 

m) să utilizeze apelative jignitoare, defăimătoare sau orice fel de injurii și expresii (îndeosebi cu 
conotație sexuală) la adresa colegilor/colegelor și a celorlalți elevi; 
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n) să invite/ faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și al 
diriginților; 

o) să filmeze, să fotografieze și să înregistreze în incinta unității de învățământ fără acordul 
conducerii școlii. 

 
Art.121. Elevii, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 
școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 
 
Art.122. Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în 
cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unității de învățământ sau în afara 
activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, elevii răspund conform legislației în vigoare. 
 
Art.123. Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 
 
Art.124. Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observație individuală; 
b) mustrare scrisă; 
c) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ; 
d) preavizul de exmatriculare; 
e) exmatriculare. 

 
Art.125. Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, elevilor. Sancțiunea se aplică din momentul 
comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 
 
Art.126. Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice 
context. 
 
Art.127. Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare. 
 
Art 128. Elevii nu pot fi supuși unor sancțiuni colective. 
 
Art.129. Observația individuală 

(1) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, 
ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoțită de consilierea acestuia, care să 
urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de 
către directorul unității de învățământ. 

(2) Sancțiunea nu atrage și alte măsuri disciplinare. 
 
Art.130. Mustrarea scrisă 

(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu menționarea 
faptelor care au determinat sancțiunea. 

(2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 
susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese – verbale 
al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral de către profesorul 
diriginte, la sfârșitul semestrului. 

(3) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului personal sau în situația în care acest 
lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
(5) Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare  

 
Art.131. Mutarea disciplinară 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se consemnează într-un 
document care se înmânează de profesorul diriginte/director, sub semnătură elevului. 

(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol. 
(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 
Art.132. Preavizul de exmatriculare 

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează 
nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură 
disciplină/modul, cumulate pe un an școlar, se semnează de către acesta și de director. Acesta se 
înmânează elevului.   
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(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și se menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit 
de semestru sau de an școlar. 

(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral la propunerea 
consiliului clasei. 

 
Art.133. Exmatricularea 

(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ preuniversitar în care acesta a 
fost înscris, până la sfârșitul anului școlar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ și 

în același an de studiu; 
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ; 
c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. 

Art.134. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în 
același an de studiu 

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în 
același an de studiu, se aplică elevilor din învățământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de 
prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, sau 
apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral al unității de învățământ. 

(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de 
studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an 
școlar. 

(3) Dacă abaterea constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 
anterior, a fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul clasei 
și în registrul matricol. 

(5) Sancțiunea se comunică de către directorul unității de învățământ, în scris elevului sub semnătură. 
(6) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 
 
Art.135. Exmatricularea fără drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în 
același an de studiu. 

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din 
învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul 
Profesoral. 

(2) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 
consiliului clasei. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul 
clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol. 

(4) Sancțiunea se comunică de către directorul unității de învățământ, în scris elevului sub semnătură. 
 
Art.136. Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o perioada de 3-5 ani 

(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o perioada de 3-5 ani, 
se aplică elevilor din ciclul superior al liceului și din învățământul postliceal, pentru abateri deosebit de 
grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral. 

(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ME, prin care se stabilește și durata pentru care se aplică această 
sancțiune. În acest sens, directorul unității de învățământ transmite ME propunerea motivată a 
Consiliului Profesoral privind aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu documente sau orice alte probe 
din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare. 

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul clasei 
și în registrul matricol. Sancțiunea se comunica de către ME în scris elevului. 
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Art.137. Anularea sancțiunii 
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă 

elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel 
puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind 
scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancțiunea. 
 
Art.138. Pagube patrimoniale 

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt 
obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 
ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 
cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii 
clase/claselor. 

 
Art.139. Contestarea 

(1) Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către elev, Consiliului de 
Administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii. 

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de 
învățământ. Hotărârea Consiliului de Administrație nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la 
instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii. 

 

Secțiunea 5 - Reprezentarea elevilor 

 
Art.140. Moduri de asociere în vederea reprezentării 
În vederea reprezentării drepturilor și intereselor elevilor, aceștia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 
b) asociațiile reprezentative ale elevilor.  

 
Art.141. Moduri de reprezentare 
Interesele și drepturile elevilor sunt reprezentate și apărate prin: 

a) participarea reprezentanților elevilor în organisme, foruri, consilii, comisii și alte organisme și 
structuri asociative care au impact asupra sistemului educațional; 

b) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al unității de învățământ, 
conform legii; 

c) depunerea de memorandumuri, petiții, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz. 
 
Art.142. Alegerea sau desemnarea reprezentanților 

(1) Reprezentanții elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative ale 
unității de învățământ sunt aleși, la începutul fiecărui an școlar, de către elevii unității de învățământ 
postliceal. 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege și de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învățământ 
preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent 
de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, statut socio- economic, convingeri sociale sau politice, sex, 
orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenență la un grup defavorizat, medie generală, medie 
la purtare, situație școlară precum și orice alt criteriu discriminatoriu. 

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învățământ preuniversitar le este 
interzis să influențeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanți, indiferent de nivelul de 
reprezentare. Influențarea alegerilor se sancționează conform prevederilor art. 280 din Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.143. Elevii reprezentanți au următoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora este 
reprezentant și la informațiile ce vizează activitatea acestora, în condițiile legii; 

b) de a folosi baza materială a unității de învățământ, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în 
calitatea de reprezentant; 

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activitățileaferente 
calității de elev reprezentant; 

d) de a li se motiva absențele în baza unor documente justificative, care atestă prezențaelevului 
reprezentant la activitățile derulate prin prisma calității și care sunt semnate de 
președintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 
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Art.144. Elevii reprezentanți au următoarele îndatoriri: 
a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 
b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influențați de factori politici; 
c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naționalitate, sex, religie, convingeri 

politice, orientare sexuală și alte criterii discriminatorii; 
d) de a informa elevii cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura 

diseminarea informațiilor în timp util; 
e) de a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin, conform prevederilor legale; 
f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care 

ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat; 
g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe 

site-ul unității de învățământ sau pe diverse panouri de afișaj din unitatea de învățământ; 
h) de a fi informați periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea 

deciziilor care privesc elevii, precum și la alte informații de interes. 
 

Secțiunea 6 -Consiliul școlar al elevilor 

 
Art.145.  

(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 
semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. 
Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.  

(2) La COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor 
de la fiecare clasă. 

 
Art.146.  

(1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU și 
reprezintă interesele elevilor din învățământul preuni-versitar la nivelul unității de învățământ.  

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.  
(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile școlii, 

elaborat pe baza unui regulament – cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor.  
(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va asigura o 

comunicare eficientă între corpul profesoral și consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 
deciziilor Consiliului Școlar al Elevilor. 

 
Art.147. Consiliul elevilor are următoarele atribuții:  

(1) reprezintă interesele elevilor și transmite Consiliului de Administrație, directorului și/sau managerului și 
Consiliului Profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;  

(2) apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;  
(3) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de 

învățământ despre acestea și propunând soluții;  
(4) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;  
(5) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;  
(6) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;  
(7) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;  
(8) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare. 

 

CAPITOLUL II - ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ 
 
Art. 148. Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ 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.149.  

(1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara orelor de curs. 
(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în incinta unității 

de învățământ, fie în afara acesteia, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, 
sportive, turistice, de divertisment. 

 
Art.150.  
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(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ 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, 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 este proiectată la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru 
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în Consiliul Profesoral al unității de învățământ, 
împreună cu Consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și  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.  

(7) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de Consiliul de Administrație al unității de 
învățământ. 

(8) Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a 
evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ. 

 

CAPITOLUL III - EVALUAREA ELEVILOR 

 

Secțiunea 1 - Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 

 
Art.151. Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, 
orientarea și optimizarea acesteia. 
 
Art.152.  

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, 
domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real 
elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict 
rezultatele învățării, conform prevederilor legale. 

 
Art.153.  

(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.  
(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de 

beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:  
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;  
b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;  
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, 

deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;  
d) stimularea pregătirii  elevilor capabili de performanță înaltă.  

 
Art.154.  

(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/inspectoratele școlare. 
 
Art.155.  
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a) Testele de evaluare și subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerințelor didactico-
metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculu-mului național. 

b) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin note de la 1 la 10 în învățământul postliceal. 
c) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma de "Nota/data",   
d) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de 

către cadrul didactic care le acordă. 
e) Numărul de note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, trebuie să fie cel puțin egal 

cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o 
oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 

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

g) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă în plus față de numărul de 
calificative/note prevăzut la alin. (6), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale 
anului școlar. 

 
Art.156.  

(1) La sfârșitul anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor. 
(2) La sfârșitul anului școlar, dirigintele consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin 

care sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor 
adoptate de unitatea de învățământ. 

(3) La sfârșitul anului școlar, dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației 
școlare a fiecărui elev. 

 
Art.157.  

(1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de 
prezentul Regulament.  

(2) Media semestrială se obține 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. 

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă 
de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării modulului, 
conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului 
se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul semestrului. 
Aceasta este considerată și media anuală a modulului.  

(4) 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. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele 
trei săptămâni ale anului școlar. 

(5) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate 
disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media 
generală a unei discipline.   

(6) În învățământul postliceal, mediile anuale pe modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic 
care a predat modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.  

 
Art.158. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare modul cel puțin media 
anuală 5, iar la purtare, media anuală 6. 
 
Art.159. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la 
una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:  

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 
semestru la modulele respective.  

b) nu au numărul minim de note prevăzut de prezentul regulament.  
 
Art.160.  

(1) Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă 
stabilită de consiliul de administrație.  

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în rubrica 
semestrului I, datate la momentul evaluării.  

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al II-lea, a celor declarați amânați pe 
semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați 
anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de Consiliul de Administrație. Elevii 
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amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de 
încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.  
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Art.161. 
(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult 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) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:  
a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent 

de numărul modulelor nepromovate;  
b) elevii care obțin medii sub 5, 00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului 

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheierea situației școlare, la 
cel mult două module.  

(3) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o 
perioadă stabilită de Ministerul Educației.  

(4) Pentru elevii corigenți se organizează și o sesiune specială de examene de corigență, în ultima 
săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este 
și media anuală a modulului. 

 
Art.162.  

(1) Sunt declarați repetenți:  
a) elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ/module 

care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, 
la mai mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în 
conformitate cu art. 161, alin. 4.  

b) elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00;  
c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială 

sau care nu promovează examenul la toate modulele 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 un modul;  
e) elevii exmatriculați din învățământul postliceal, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în 

documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de 
învățământ sau în altă unitate de învățământ”. 

(2) Elevii declarați repetenți se pot înscrie 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 altă unitate de învățământ.  

(3) Pentru elevii din învățământul postliceal declarați repetenți la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea 
se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată. 

(4) În învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. 
Anul de studiu se poate repeta o singură dată.  
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Art.163.  
(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, 
în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.  

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, 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 de 
data începerii cursurilor noului an școlar.  

(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice decât 
cele care au făcut examinarea anterioară. 

(5) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați pentru an școlar, examinarea se face din toată materia 
studiată în anul școlar, conform programei școlare.  

(6) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației, se face numai din 
materia acelui semestru.  

(7) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din materia studiată în anul școlar 
respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.   

(8) 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. 

(9) Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul 
diferențiat al calificării profesionale 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. 

 
Art.164.  

(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 echivalarea, de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București, 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, tutorii sau susținătorii 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. 

(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 și secretarul școlii. 

(5) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor școlare 
județene, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 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. 

 
Art.165.  

(1) Consiliul Profesoral validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor, 
iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor 
promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele 
elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.  

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în elevilor de către diriginte, în 
cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor. 

(3) Nu pot fi făcute publice, fără acordul elevului/absolventului, documentele corespunzătoare elevului, cu 
excepția situației prevăzute de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Secțiunea 2 – Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ 

 
Art.166.  

(1) Examenele organizate de COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU sunt: 
a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru elevii 

declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați;  
b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;   
c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de 

promovarea unor astfel de examene.  
(2) Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. 
(3) Organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale se face conform metodologiilor aprobate 

prin ordin al ministrului educației. 
 
Art.167.  

(1) La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la alta nu 
se acordă reexaminare. 

(2) Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate 
examenele de certificare se susțin toate cele trei probe:proba practică, proba scrisă și proba orală; la 
celelalte examene se susțin cel puțin 2 probe.  

(3) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării 
profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea de-a 
doua probă de examen sunt stabilite prin procedură de directorul unității de învățământ împreună cu 
membrii membrii comisiei pentru curriculum.  

(4) Proba practică se susține la modulele care au, preponderent, astfel de activități.  
(5) Directorul stabilește, prin decizie, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, componența comisiilor 

și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are un președinte și câte două cadre 
didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea 
subiectelor.  

(6) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau după caz 
specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară.  

(7) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 
disciplina/modulul 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 examinare este 
numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau după caz de specialități înrudite din aceeași arie 
curriculară.  
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Art.168. 
(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru învățământul postliceal, din momentul 

transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. 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 modulul respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel 
mult o dată.  

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de aceasta. 
Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. 
Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei 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 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 
examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 
președintele comisiei de examen. 

 
Art.169. 

(1) Elevul corigent este declarat promovat la modulul de examen dacă obține cel puțin media 5. 
(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare modul la care susțin examenul de corigență, 

cel puțin media 5. 
(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel deîncheiere 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. 

(5) 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. 

(6) 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.170.  

(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 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. 166 alin. (6), când rezultatele se 
consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afișare. 

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență seconsemnează în catalogul de examen de 
către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul 
unității de învățământ. 

(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/practică. 
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. 166 alin. (6). 

(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la probaorală a examenului se păstrează în arhiva unității 
de învățământ timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele deîncheiere 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, 
profesorul coordonator (diriginte) consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat 
la aceste examene.  
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CAPITOLUL IV - TRANSFERUL ELEVILOR 
 
Art.171. Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, în 
conformitate cu prevederile prezentului R.O.F. și procedura de transfer stabilită și aprobată de Consiliul de 
Administrație. 
 
Art.172. Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administrație al unității de învățământ de la care 
se transferă și cu avizul Consiliului de Administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.  
 
Art.173. Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se 
solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se 
transferă. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul motivează, în scris, 
refuzul de aprobare a cererii. 
 
Art.174. În învățământul postliceal, elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași 
unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la 
grupă/formațiunea de studiu. 
 
Art.175. 

(1) În învățământul postliceal, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, 
specializarea/ calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență. 

(2) Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. 
Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de 
învățământ și la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum. 

 
Art.176.  

(1) Elevii din învățământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea 
următoarelor condiții: 
a) transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada 

vacanțelor școlare; 
b) transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament la schimbarea domiciliului într-o altă localitate, în cazul unei 
recomandări medicale, eliberată pe bazaunei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate 
publică; și în alte situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație al inspectoratului 
școlar   

 
Art.177. Elevii se pot transfera la COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU sau de COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU 
la unități medicale de profil de stat, în condițiile prezentului regulament și procedurii de transfer specifice, 
avandu-se în vedere faptul că între elev și școală există un contract de școlarizare, pe baza contractului și a 
efectivelor de elevi construindu-se bugetul de venituri și cheltuieli etc.  
 
Art.178. După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară 
a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să 
trimită la unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, 
elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.  
Art.179. 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. 
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TITLUL VIII 

EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art.180. Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale:  

a) inspecția de evaluare instituțională;   
b) evaluarea internă și externă a calității educației.  

 
Art.181.  

(1) Inspecția de evaluare instituțională reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor, prin 
raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele 
asumate în funcționarea acestora.  

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister, prin 
inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.  

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:  
a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare - evaluare;  
b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de 

învățământ.  
(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția 

situațiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura activitățile 
profesionale curente.  

 

CAPITOLUL II - EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
 
Art.182.  

(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este centrată 
preponderent pe rezultatele procesului învățării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul 
preuniversitar.  

 
Art.183.  

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unității de învățământ se înființează Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității (CEAC).  

(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și propriul 
regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.  

(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.  
 
Art.184. În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ vor aplica instrumentele 
Cadrului Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic.  
 
Art.185.  

(1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității sunt 
realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 
activității din unitatea școlară.  

 

CAPITOLUL III - EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
 
Art.186. 

1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților școlare, o 
reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor 
furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar.  

2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează în conformitate cu 
prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  

3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.  
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4) Evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform prevederilor legale.  
5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizată de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, 
sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această activitate. 
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TITLUL IX 

PARTENERI EDUCAȚIONALI 
 

CAPITOLUL I - CONTRACTUL EDUCAȚIONAL 
 
Art.187. 
COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU încheie cu elevii, aceștia fiind majori, anual, în momentul înscrierii, un 
Contract de studii în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 
Contractul de studii este particularizat la nivelul COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU prin decizia Consiliului de 
administrație.  
 
Art.188. Contractul de studii are valabilitate un an școlar.  
 
Art.189.  

1) Contractul de studii cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților semnatare - respectiv 
unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, 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 elev, 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. 

 

CAPITOLUL II - ȘCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALȚI PARTENERI EDUCAȚIONALI 

 
Art.190. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu 
consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor COLEGIULUI “PESTALOZZI” SIBIU. 
 
Art.191.   

1) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație 
și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de 
organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.  

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) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții 
economici, unități medicale și farmaceutice, în vederea derulării orelor de instruire practică.  Protocolul 
conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea securității elevilor 
și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, durata activităților, 
drepturile și îndatoririle elevilor. Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice 
aprobate prin ordin al ministrului educației. 

4) COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU poate încheia protocoale de parteneriat cu organizații 
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, 
alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin planul de acțiune al școlii. 
Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățilepărților implicate, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
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TITLUL X 

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 
 
Art.192. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naționale.  
 
Art.193.  

1) În unitățile de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.  
2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin 

excepțe de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu 
acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educatv sau în situații de urgență. Pe durata 
orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în așa fel setate astfel încât să nu deranjeze procesul 
educativ. 

 
Art.194. În COLEGIUL “PESTALOZZI” SIBIU se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice 
formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate.  
 
Art.195. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.  
 
Art. 196 .În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, consiliile de administrație 
ale unităților de învățământ sunt obligate ca, pe baza acestuia și a dispozițiilor legale în vigoare, să aprobe 
propriile regulamente de organizare și funcționare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ȘI CONTROLUL RĂSPÂNDIRII 

INFECȚIEI CU SARS CoV2  ȘI VIROZELOR RESPIRATORII ÎN ȘCOALĂ 
 
Pentru cadrele didactice: 

a) masca de protecție este recomandată pentru întreg personalul unității de învățământ; 
b) cadrele didactice își vor dezinfecta obligatoriu mâinile în următoarele situații: la intrarea 
c) în unitate, la intrarea în cancelarie, la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun, la 

intrarea si iesirea din sala de clasă și ori de câte ori e nevoie; 
d) asigură comunicarea cu elevii în vederea respectării măsurilor privind evitarea aglomerării în toate 

spațiile unității; 
e) anunță responsabilul desemnat de școală în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală 
infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de 
temperatură; 

f) supraveghează elevii pe toată durata pauzelor; 
 
Pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic:  

a) masca de protecție este recomandată pentru întreg personalul școlii; 
b) dezinfecția mâinilor este obligatoriu în următoarele situații - la intrarea în școală, la  
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c) preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun, la intrarea și ieșirea din sala de clasă și 
ori de câte ori e nevoie; 

 
Pentru personalul de întreținere și operațional: 

a) asigură aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor  prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 
minute, în timpul pauzelor, minimum 10 minute, dar și la finalul zilei, după plecarea elevilor; 

b) mătură și spală zilnic curtea scolii, înaintea începerii cursurilor; 
c) verifică și face completarea și reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe 

consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință 
etc);  

d) realizează curățenia zilnică și dezinfectarea regulată a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform 
Planului de curățenie și dezinfecție); 

e) verifică în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu 
apă și săpun lichid), să își dezinfecteze mâinile și să le usuce doar prosoapele de hârtie de unică 
folosință;  

f) efectuează curățenia și dezinfecția cu soluții avizate; 
g) la finalul orelor de curs, curăță ușile, dezinfectează podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele 

didactice și echipamentele de lucru utilizate de elevi în fiecare sală de clasă dar și suprafețele de contact 
des utilizate: scări, balustrade, clanțe, întrerupatoare, telecomenzi, tastaturi. 

 

 

 
 
 
 
 


