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LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Liceul Tehnologic Lupeni este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative
elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării , a deciziilor Inspectoratului şcolar jundețean Hunedoara şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a,Liceului Tehnologic Lupeni, cuprinde norme referitoare la organizarea şi
funcţionarea Liceului Tehnologic Lupeni, în conformitate cu: Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 10.01.2011, cu modificările
şi completările anterioare, Legea învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, (ROFUIP), aprobat prin Ordinul M.E.C, nr. 5447/ 31.08.2020,
publicat în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea
calităţii; O. M. E. C. T. nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar; Legea nr. 272 din 21. 06. 2004 care promovează şi garantează drepturile copilului; Legea nr. 35/ 2007
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; Ordinul M.E.N.C.S nr.4742/10.08.2016 cu privire la Satutul elevului,
OMEN 3027/08.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Anexei –Regulament –cadru de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ nr.5079/2016, Ordinul M.E.C.Nr.5545/10.09.2020 privind aprobarea
Metodologiei cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului precum
și prelucrarea datelor cu caracter personal, Ordinul comun M.E.C Nr.5487/31.08.2020 și M.S Nr.1494/31.08.2020
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,.
Art.2.
(1) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni, a fost elaborat de către un colectiv

de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi
reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al
părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor.
(2) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni, se supune, spre dezbatere, în
consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care
participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni, precum şi modificările ulterioare ale acestuia
se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie.
(4) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni, se înregistrează la secretariatul
unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la avizier şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ.
Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la
începutul anului şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma,
prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului
Tehnologic Lupeni.
(5)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Lupeni, poate fi revizuit anual, în termen de cel mult
45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea
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regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul
unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi
aprobare prevăzute în prezentul regulament.
(6) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare aLiceului Tehnologic Lupeni, este obligatorie.
Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează
conform prevederilor legale.

CAPITOLUL II:
ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR
(a) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene naţionale
se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, cursurile școlare față în față pot fi
suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.
În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale
fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare
următorul plan de măsuri:
Plan de măsuri de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor
cu virusul - SARS-Cov2
Conform ORDINULUI ME/MS nr. 5196/1756/03.09.2021
1. Afișarea la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea
infecțiilor cu CORONAVIRUS;
2. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele
care intră în unitatea de învățământ;
3. Asigurarea la nivelul fiecărei clase a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor;
4. Sălile de clasă vor fi amenajate astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi.
Dacă configurația sălii nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel
încât să se asigure distanța maximă între elevi;
5. Elevii își vor păstra același loc în sala de clasă pe întreg parcursul anului școlar;
6. Activitățile didactice pe grupe sunt interzise;
7. Pe tot parcursul programului şcolar, elevii vor respecta un program al pauzelor, care va fi anunţat de către
profesorii diriginţi, şi care va fi afişat în fiecare clasă de curs.
8. În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de intrare-ieșire.
9. Calea de intrare-ieșire a elevilor va fi diferită, după un plan bine stabilit de administratorul școlii.
10. Purtarea măștilor este obligatorie, atât de către elevi, cât și de către personalul didactic, didactic auxiliar și
nedidactic, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației. Măștile folosite vor fi aruncate la
recipientele special inscripționate.
11. Dezinfectarea mâinilor la intrare în unitatea de învățământ, la intrarea în sala de clasă și de câte ori este cazul.
12. Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă.
13. Trebuie eliminate experimentele practice care necesită mișcare.
14. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;
15. Organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite,
astfel încât să se evite aglomerarea la intrarea și la ieșirea în pauze;
16. Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere a acestora să
fie minim;
17. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de cadrele didactice cu care încep ora și alte categorii de
personal, pentru a păstra distanța și a respecta regulile de igienă.
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18. Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov2 care se va asigura de respectarea măsurilor impuse;

19. Se interzice schimbul de obiecte personale sau alte materiale între elevi și/sau profesori;
20. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 30 de minute,
apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de
câte ori este posibil;
21. Accesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învățământ, ședințele cu părinții se vor susține online
sau individual, fără aprobarea directorului;
22. Se recomandă desfășurarea orelor de educație fizică în exterior;
23. Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort
intens, cu asigurarea obligatorie a distanței maxim posibile și a unei aerisiri permanente;
24. Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă
fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
25. La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;
26. Se va efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
27. Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale
acestuia;
28. Atelierele vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea maxim posibilă;
29. Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități
de dezinfectare adaptate;
30. Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, se va realiza curățenia și dezinfecția suprafețelor,
echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă;
31. Cadrele didactice au obligația să anunțe conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de
curs simptomatologie ( tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de
creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;
32. Vor fi efectuate instruiri pentru tot personalul angajat;
33. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână de către
cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2
34. În cazul unui lucrător sau a unui elev confirmat cu SARS-Cov2, angajatorul are obligația să informeze Direcția
de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru
efectuarea anchetei epidemiologice.
35. Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Lupeni propune ISJ Hd aplicarea scenariului de organizare şi
desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei
cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de
locuitori, după cum urmează:
Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de
locuitori
tuturor normelor de protecţie
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Scenariul 2

a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor

de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din din localitate este mai mare de 6/1.000, de
învăţământul special, cu respectarea şi aplicarea locuitori până la instituirea stării de carantină la
nivelul localității.
tuturor normelor protecţie
b) Participarea zilnică, în sistem online a tuturor
elevilor cu excepția celor din învățământul
special

36. Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/ instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora au în vedere
următoarele aspecte:
a. organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 metru. În situaţia în care
acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea
optimă a mobilierului şcolar;
b. stabilirea circuitelor funcţionale;
c. organizarea spaţiilor de recreere;
d. evaluarea necesarului de resurse umane;
e. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenţi şi personal
37. (1) Se vor asigura măsuri specific pentru elevi, cadre didacice și alt personal din unitatea de învățământ aflat în
grupe de vârstă cu risc/sau având afecțiuni cornice și/sau dizabilități;
(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respective sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate
cu imunodespresie moderată sau severă ( transplant, afecțiuni oncologice, în tratament imunosupresor,
imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul şi recomandările
specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar
dacă sunt vaccinați cu schema compete.
(3) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodespresie moderată
sau severă ( transplant, afecțiuni oncologice, în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite,
alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu
acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema
compete.
(4) Pentru elevii menţionaţi la alin. (2), (3) conducerea Liceului Tehnologic Lupeni va identifica, după caz, soluţii
pentru asigurarea procesului educaţional online.
(5) Elevii menționați la alin (2), (3) precum și părinții acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii
care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.
38. (1) Suspendarea cursurilor în Liceul Tehnologic Lupeni se dispune la propunerea consilului de adminstrație al
Liceului Tehnologic Lupeni, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu vurusu
SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ liceal, professional și postliceal
(2)În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu
prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.
(3) Elevii din schimbul următor continua cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de
clasă;
(4) Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării
cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.
(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical. Până
la efectuarea testului, elevii continua activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare
reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendaea acestora.
(6) Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor XII/XIII, vaccinați , pentru care autrecut cel puâin 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 în ultmele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai umult de 14 zile de la data testului
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pozitiv, pot continua cursurile cu prezență fizică.
39.DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi va decide
împreună cu conducerea Liceului Tehnologic Lupeni dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la
care sau suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar.
40. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS - CoV - 2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau
nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSPJ/DSPMB.
DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună
cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul unităţii de
învăţământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ,
cu avizul ISJHd şi al DSPJHd.
41.În perioada de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune
realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
-curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
-dezinfecţia generală şi nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri,
toalete.
42. Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală
să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze
responsabil.
43. Diriginții vor disemina în rândul părinților următoarele sfaturi utile pentru părinţi:
g. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
h. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat
la sediul Liceului Tehnologic Lupeni pentru preluarea elevului şi va contacta telefonic medicul de familie
sau serviciile de urgenţă, după caz;
i. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu
virusul SARS - CoV - 2;
j. explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte şi că trebuie
să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;
k. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui
emoţionale;
l. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte
sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să
se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea
mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
m. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea
purtării acesteia;
n. sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele
de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau
băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.
o. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer,mouse
etc.);
p. în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături,
contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
q. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în
unitatea de învăţământ, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii;
r.

comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării
din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

s. părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele
situaţii:

carantină.

-elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS - CoV - 2;
-elevul a fost diagnosticat cu SARS - CoV - 2;
-elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS - CoV - 2 şi se află în
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44. Cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare; în cazul în care
elevii prezintă în timpul orelorde curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS - CoV - 2, se
aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu
privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceştia
vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit
vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la
nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în
maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor
simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura
cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori
45. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum 3
zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinţă pe care
elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/ învăţătorului. Adeverinţele vor fi
centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu
beneficiază de cabinet medical;
46. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu
potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la
acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de
către conducerea Liceului Tehnologic Lupeni.
Art. 1
(1)) Liceul Tehnologic Lupeni se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Conducerea Liceului Tehnologic Lupeni îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea
părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o
comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2
Liceul Tehnologic Lupeni se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta
acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură
politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire
socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
Art.3
(1) În cadrul Liceului Lupeni formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea
directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.
(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de administraţie al Liceului
Tehnologic Lupeni se pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
(4) Activitatea de învăţământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice.
(5) Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care predarea se face individual
sau pe grupe de elevi.
(6) În situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional, în care numărul de elevi de la o
specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu
profil sau dublă specializare/calificare.
(7) Clasele menţionate la alin. (6) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/specializări/calificări la care disciplinele
generale sunt comune, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar şi
aprobarea ministerului.
(8) La disciplinele comune pentru toţi elevii claselor menţionate la alin. (6), activitatea se desfăşoară cu toată clasa, iar la
disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfăşoară pe grupe.
(9) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru aceleaşi opţionale, în
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conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat.
(9) La înscrierea în învăţământul liceal şi profesional se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând
cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.
(10) Conducerea Liceului Tehnologic Lupeni constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii din aceeaşi
formaţiune de studiu să studieze aceleaşi limbi străine.
(11) În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de administraţie poate hotărî
inversarea ordinii de studiere a limbilor modeme sau schimbarea lor.

Capitolul III: Managementul Liceului Tehnologic Lupeni
Art. 1
-

Liceul Tehnologic Lupeni este condus de Consiliul de administraţie, de director şi de 1 director adjunct.
Directorul adjunct este direct subordonat directorului. Directorul coordonează, monitorizează şi evaluează
activitatea directorului adjunti;
- Directorul stabileşte atribuţiile şi programul zilnic al directorului adjunct;
- În perioada concediilor directorului, directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al C.A preia prerogativele
acestuia, răspunzând în faţa directorului, a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, conform legilor în
vigoare;
- Directorul numeşte directorul adjunct, care răspunde de activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare (consilierului educativ),care este reglementată prin Ordinul M.E.C.I. 5132/
10.09.2009 şi prin fişa postului.
Programul de audienţe al directorului, al directorului adjunct şi al administratorului financiar de patrimoniu (contabil şef) este
afişat la începutul anului şcolar.
- Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Liceului Tehnologic Lupeni se consultă, după caz, cu toate
organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul
reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi
tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
Art. 2
Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceului Lupeni.

În conformitate cu Legea educaţie naţionale nr. 1/ 10. 01. 2011 cu modificările şi completările anterioare,Ordinul M.E.N.
nr.3160/2017 de modificare a ordinului nr.4619/ 22.09.2014 corelat cu OUG 81/2016 privind Metodologia cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ şi OMENCŞ 5231/ 2015, privind
aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentanţilor elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de
învăţământ, Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva este format, din 9 membri, după cum
urmează:
• directorul unităţii de învăţământ;
• 3 cadre didactice alese prin vot secret de Consiliul profesoral;
• primarul sau un reprezentant al primarului;
• 2 reprezentanţi al consiliului local;
• 1 reprezentant al părinţilor;
• 1 reprezentant al elevilor

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării .
(3)Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
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(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observator, reprezentantul organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.
(5) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie
are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator.
(6) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele consiliului de administraţie,
având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie
al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării .
(7) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a 2/3 din
membrii acestuia.
(8) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie.
(9) În situații obiective, cum ar fi calamnități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, sedințele
consiliului de administrație se pot desfășura on- line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem
videoconferință.

CAPITOLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ
Art. 1
(1)În Liceul Tehnologic Lupeni, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare
şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
Personalul didactic
Art. 2
Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă
aplicabile.
Art. 3
Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un
formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
Art. 4
Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
Art. 5
Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la
grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici,
dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
Art. 6
La Liceul Tehnologic Lupeni se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al
personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs.
Atribuţiile profesorului de serviciu sunt :
Îşi desfăşoară activitatea conform graficului, între orele 730 şi 1515, răspunzând de:
- securitatea cataloagelor;
- desfăşurarea activităţii instructiv - educative conform schemei orare;
- supravegherea şi asigurarea protecţiei elevilor la intrarea și ieșirea din școală, pe durata pauzelor.
- instruirea personalului nedidactic de serviciu cu privire la atribuţiile ce le revin;
- monitorizarea activităţii personalului nedidactic de serviciu;
- semnalarea oricărei disfuncţionalităţi în programul zilei respective;
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- organizarea suplinirilor pentru ziua respectivă (dacă este cazul) împreună cu şefii de catedre;
- semnalarea oricărei abateri disciplinare săvârşită de către elevi sau personalul angajat;
- semnalarea oricărei deteriorări a bazei tehnico-materiale a şcolii;
- consemnarea în procesul verbal a oricăror aspecte relevante asupra procesului instructiv-educativ din ziua
respectivă;

- verificarea legitimaţiilor şi ţinutei elevilor la intrarea acestora în şcoală ;
Art.7
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V: Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 1.Organisme funcţionale
la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni.
Consiliul profesoral

Art.1
(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o
unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum
1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor
profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului
profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa
nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere
disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre
didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului
profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii,
elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral.
Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar
şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai
autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului
profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar care au membri în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.
(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se
numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru
certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale

(rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare
şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii
de învăţământ.
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(11) În situații obiective, cum ar fi calamnități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, sedințele consiliului
de administrație se pot desfășura on- line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem videoconferință.
Art. 2
Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.
Consiliului profesoral îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.54, 55, 56;
Consiliul clasei
Art. 3
(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal şi este constituit din
totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al
clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi
a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul
diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învăţătorului/
institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai
elevilor.
(4) În situații obiective, cum ar fi calamnități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, sedințele consiliului de
administrație se pot desfășura on- line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem videoconferință.
Consiliului clasei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.57, 58, 59.
Catedrele/Comisiile metodice
Art. 4
(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de

studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul preşcolar şi primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de
clase sau pe nivel de învăţământ.
(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice Catedrele/ comisiile metodice se constituie conform Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.71.

CAPITOLUL VI : Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ
Art.1.Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare al Liceului Tehnologic Lupeni în anului
şcolar 2021-2022, doamna profesor Furdui Daniela se numeşte în funcţia de coordonator pentru proiecte şi programe
educative (numit în continuare consilier educativ). Atribuţiile Consilierului educativ sunt prevăzute în fişa postului si în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.60, 61, 62, 63
Art.2. Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul liceal, profesional şi postliceal. Un cadru
didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.
Profesorii diriginţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.64, 65, 66, 67,68,69
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Art.3. Consilierul de etică și integritate al Liceului Tehnologic Lupeni este doamna profesoară POPA-NICA
LOREDANA.
Atribuţiile şi competenţele consilierului de etică și integritate sunt următoarele:
a) acordarea de consultanță cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
b) monitorizarea aplicării prevederilor legale privind conduita etică și a Codului de conduită etică al personalului
din unitatea școlară;
c) prezentarea materialelor transmise de MEN/ ISJ privind conduita etică și cu privire la activitatea de prevenire
și combatere a corupției, tuturor angajaților;
d) organizarea de activități de informare și de instruire privind conduita etică și anticorupție la nivelul unității
școlare;
e) întocmirea de rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduită de către angajații din cadrul
unității școlare;
f) transmiterea rapoartelor și prezentarea, în Consiliul de administrație al unității școlare, a cazurilor de încălcare
a normelor de conduită.

CAPITOLUL VII: Comisiile din Liceul Tehnologic Lupeni

Art.1.
La nivelul Liceul Tehnologic Lupeni funcţionează următoarele comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional;
Art. 2.
Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum:
- Subcomisia de elaborare a schemelor orare;
- Subcomisia de organizare a serviciului pe școală;
- Subcomisia de elaborare și avizare CDL și CDS;
- Subcomisia pentru concursuri școlare și olimpiade;
- Subcomisia de orientare școlară și profesională;
- Subcomisia diriginților;
- Subcomisia prof din aria curriculară limbă și comunicare;
- Subcomisia prof din aria curriculară matematică și științe;
- Subcomisia prof din aria curriculară om și societate;
- Subcomisia prof din aria curriculară Tehnologii;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
d) Comisia pentru controlul managerial intern;
e) Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul școlar și promovarea interculturalității;
Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt:
a) Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
b) Comisia pentru formare continuă;
c) Comisia paritară;
d) Comisia de implementare și monitorizare a platformei;
e) Comisia de lucru pentru ROFUIP si ROI;
f) Comisia de încadrare și salarizare a personalului unității școlare;
g) Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
h) Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi;
i) Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale;
j) Comisia de recepție, inventariere și casare a resurselor materiale;
k) Comisia pentru documente şcolare şi arhivă;
l) Comisia de achiziționare, recuperare și gestionare a manualelor;
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m) Comisia program ”A doua șansă”;
n) Comisia pentru publicații, promovarea imaginii școlii;
o) Comisia internă de evaluare continuă;
Art. 3.
(1) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar
îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de
câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii
de învăţământ.
(2) Comisiile de la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de
directorul unităţii de învăţământ.
(3) Activitatea comisiilor din Liceul Tehnologic Lupeni şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin
acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Art. 4.
Grupul de acțiune antibullying format din:
- BUCUR AURELIA- director
- AMBRUȘ ELENA VERONICA – responsabil comisie
- POPA-NICA LOREDANA – consilier pentru integritate
- FURDUI DANIELA- consilier educativ
- BĂDILĂ CLAUDIU –
- JULECĂTEAN DORINA-consilier școlar
- Un elev- Reprezentant Consiliul elevilor
- Un părinte- reprezentant al comitetului de părinți pe școală
- Un reprezentat al autorității locale

CAPITOLUL VIII: Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic
Compartimentul secretariat
Art.1.
(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate
din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.
Art. 2.
Membrii Compartimentului secretariat îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului şi atribuţiile sunt în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat Ordinul M.E.C. nr.
5447/ 31.08.2020, Art.73, 74, 75;
Serviciul financiar
Organizare şi responsabilităţi
Art.1.
(1)Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului Tehnologic Lupeni în care sunt realizate:
fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice
alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective
de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(2)Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute
de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil".
(3)Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
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Art.2.
Membrii Serviciului financiar îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului şi are atribuţiile conform Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020,
Art.76, 77;
Management financiar
Art.3.
(1) Întreaga activitate financiară a Liceului Tehnologic Lupeni se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
(2) Activitatea financiară a Liceului Tehnologic Lupeni se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
Art.4.
Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind
şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art.5.
(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie.

CAPITOLUL IX: Compartimentul administrativ
Organizare şi responsabilităţi
Art.1.
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al Liceului
Tehnologic Lupeni. .
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
Art.2.
Personalul Compartimentului administrativ a Liceului Tehnologic Lupeni îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului şi în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 31.08.2020, Art.81, 82;
Management administrativ
Art. 1
Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi
administrarea bazei didactico-materiale a Liceului Tehnologic Lupeni se realizează în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
Art.2.
(1) Inventarierea bunurilor Liceului Tehnologic Lupeni se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia
directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Liceului Tehnologic Lupeni se supun
aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării
compartimentelor funcţionale.

CAPITOLUL X: Biblioteca şcolară
Art.1.
(1) În cadrul Liceului Tehnologic Lupeni funcţionează Biblioteca şcolară.
(2) Aceasta se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(3) Biblioteca şcolară se subordonează directorului.
(4) La nivelul Liceului Tehnologic Lupeni se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară..
(5) )La nivelul Liceului Tehnologic Lupeni se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară
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Virtuală și la Platforma școlară e-learning.
(6) Platforma școlară e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ, pentru a acorda asistență elevilor în timpul
sau în afara programului școlar, în perioada în care cursurile sunt suspendate, precum și elevilor care nu pot frecventa
temporar cursurile din motive medicale.

CAPITOLUL XI: ELEVII
Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi
Art.1.
Beneficiarii primari ai educaţiei din Liceul Tehnologic Lupeni sunt elevii.
Art.2.
(1) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev se obţine prin înscrierea în Liceul Tehnologic Lupeni
(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi
a regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Tehnologic Lupeni, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor
sau susţinătorilor legali.
Art.3.
Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal, respectiv în anul I de studiu din învăţământul profesional şi postliceal se
face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
Art.4.
Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
Art.5.
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei
unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev al LiceuluiTehnologic Lupeni se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de
către Liceul Tehnologic Lupeni.
Art.6.
(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod
obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal profesorului
diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului
şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală
eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a
medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui

sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii.
(6)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului
şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul
anului şcolar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului
elevului.
Art.7.
(1)La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor - antrenori din
unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau
a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul Liceului Tehnologic Lupeni aprobă motivarea absenţelor elevilor
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care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional.
(2)Directorul LiceuluiTehnologic Lupeni aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile
şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă
a profesorilor îndrumători/însoţitori.
Art.8.
Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu
de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art. 9.
Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane în îngrijire şi altele asemenea - sunt
sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.
Art.10. DREPTURILE ELEVILOR
(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în

calitate de elevi si cetăţeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii,
de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
Art.11. DREPTURILE EDUCATIVE

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil
în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru
care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în Liceului Tehnologic Lupeni, prin aplicarea corectă a planurilorcadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a
celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii
obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în
oferta educaţională a, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu
nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei
Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi
din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că
niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri,
dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
g)
dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul
obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile
minorităţilor naţionale, conform legii;
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe
activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o
oră de consiliere psihopedagogică pe an;
i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie
artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;
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j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de
învăţare,
n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în
baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii
de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare
în afara programului şcolar al. LiceuluiTehnologic Lupeni, asigură în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la
materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare,
p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi
participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici
dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă
de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de
moralitate;
r) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor
prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform
legii;
s) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;
ş) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi
cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare; u) dreptul de a participa, fără nici o discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre
didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare
organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive
şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive
şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi
activităţile incluse în programa şcolară;
v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor
disponibile;
w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul
şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele
individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere
aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind
promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice;
z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu
prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă
de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi
completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.
bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,
cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de Învăţământ, în conformitate cu
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legislaţia în vigoare;
dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau
tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;
ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ,
ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este
interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art.12. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale:
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin

cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat
pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive
pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează
conform prevederilor legale;
(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări
profesionale corespunzătoare;
Art.13. Contestarea rezultatelor evaluării lucrărilor scrise
În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la Art .12, pct. k) din
Statutul elevului, elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:
a)

b)

Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul
evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la
comunicare.
în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele,

tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise.
Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din
unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma reevaluării. în
cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma
reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în
cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia
este acceptată.
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota
acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către
inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de
învăţământ.
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Art.14. Drepturi de asociere şi de exprimare
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele
elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele
asemenea, în condiţiile legii;
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la
cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu
poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică,
în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile
şi libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic
sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din
unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă
publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.
a)

Art.15. Drepturi sociale
Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.
b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), pentru
elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsura de protecţie
specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
a)

dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru
pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi
financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a
burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Cercetării ;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării
liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru
suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional
(„bursa profesională”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masa, inclusiv
cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de
hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru
c)
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copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de
Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere
şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile
stabilite de legislaţia în vigoare;
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile
stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;
k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi
celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate
de către stat.
l) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către Stat,
persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice
şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin
comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării
de sănătate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi
la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii,
În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 16, lit. e):consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc
anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, conform legii;
a) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;
b) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice
sau fizice, conform legii;
c) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;
..
..
d) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate
pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
e) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile
legii.
Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o
altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor
persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.
În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului de către elevii
provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul
profesional.
f)

Art.16. Alte drepturi
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ
vor emite documentele solicitate, conform legii;
b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului
Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de
învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza
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materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte
mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de
învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu.
Art.17. ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Elevii au următoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată
şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii
de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un
motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalitaţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor
conexe acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor
şi a cadrelor didactice.
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ
preuniversitar;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de
învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute
în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu
situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de
învăţământ;
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Liceului Tehnologic Lupeni, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale
acestora;
p) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale
acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de
protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului,
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul
unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
s) elevii au obligația de a purta masca de protecție în sălile de clasă, în timpul deplasării prin

unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
ș) masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile
aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
t) elevii au obligația de a respecta toate măsurile igienico - sanitare și de distanțare în vederea
protejării lor , a colegilor, cadrelor didactice și întregului personal al unității de învățământ
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împotriva infectării cu virusul SAR-CoV-2.
ț) elevii au obligația de a urma traseele din școală , de a respecta căile de acces ( intrările și
ieșirile) și de a respecta pauzele eșalonate conform programului stabilit pe corp de clădire și nivele
de învățământ.
Responsabilitățile elevilor cu privire la participarea la activitățile didactice prin intermediul
tehnologiei și internetului precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
a) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de
învățământ, conform programului comunicat, precum și a informațiilor transmise de către
profesorii diriginți/ profesori înv. primar/ învățătoarele/ profesorii pentru înv. preșcolar/
educatoarele;
b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele
didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și
internetului;
c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care
să se asigure un climat propice mediului de învățare;
d) nu comunică altor persoane , datele de conectare la platforma destinată învățământului prin
intermediul tehnologiei și internetului;
e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind
protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679,
precum și ale art4, alin(4) din Metodologia- Cadru privind desfășurarea activităților
didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal.
f) au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al
internetului, în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în
catalog, cu excepția situațiilor justificate;
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor
de curs;
Art.18. INTERDICŢIILE ELEVILOR
Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi
orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi sa difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care
lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi
să participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse
pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele
asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de
învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a
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celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de
învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această
prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic,
în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) sa provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor
prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Elevii majori care doresc să
părăsească perimetrul școlii trebuie să prezinte dirigintelui clasei solicitare din partea părintelui/ susținătorului legal
și acordul parental al acestuia ( anexe)
1) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.
n) schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
f)

o) elevilor le este interzis ca prin acțiunile lor și comportament să zădarnicească
combaterea pandemiei Covid – 19 .

Art.19. Abateri şi sancţiuni aplicate elevilor
1. ABATERI
ABATERI

PRIMA ABATERE

Întârzierea nejustificată la ora de curs.

•

Absenţe nemotivate

Discuţie individuală cu elevul şi
părinţii acestuia

Observaţie individuală

ABATERI REPETATE
Absenţă nemotivată în catalog
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
pentru fiecare 10 absenţe nemotivate;
- Preaviz de exmatriculare pentru 20 de
absenţe nemotivate şi media opt la
purtare - pentru elevii din învăţământul
neobligatoriu;
- mustrare în faţa Consiliului profesoral
al clasei pentru 20 de absenţe
nemotivate şi media opt la purtare pentru elevii din învăţământul
obligatoriu;
- mustrare scrisă – pentru 30 de
absenţe nemotivate şi media şapte la
purtare.

Aducerea în şcoală a animalelor de
companie

•

Discuţie individuală cu
elevul şi părinţii acestuia

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
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Folosirea telefoanelor mobile şi a
aparatelor audio în timpul orelor de curs
fără acordul cadrului didactic.

•

Observaţie individuală

- Păstrarea aparatului, pe bază de
proces-verbal şi restituirea părintelui, pe
bază de semnătură
Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Consumul de alimente, al gumei de
mestecat şi al seminţelor pe durata orelor
de curs

•

Ecologizarea sălii de curs

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Introducerea persoanelor străine în şcoală

•

Discuţie individuală cu
elevul şi părinţii acestuia

- În funcţie de motiv şi de consecinţe se
aplică:

fără acordul conducerii școlii și al diriginților.

- eliminarea de la cursuri pe o
perioadă de 3-5 zile şi prestarea de
activităţi în folosul şcolii, stabilite de
către consiliul clasei şi scăderea notei la
purtare cu 2-3 puncte

Portul obiectelor de podoabă în cazul
băieţilor (cercei în ureche, sprânceana,
buză, limbă etc.), şi a excesului obiectelor
de podoabă în cazul fetelor

•

Ţinută vestimentară nepotrivită
(indecentă, provocatoare)

•

Lipsa carnetului de elev şi/sau a
legitimaţiei de elev

•

Părăsirea nejustificată a perimetrului şcolii
fără acordul scris al dirigintelui sau al
echipei manageriale

•

Deţinerea sau difuzarea de materiale cu
caracter obscen sau pornografic

•

Deţinerea sau difuzarea de materiale ce
atentează la independenţa, suveranitatea
şi integritatea naţională sau care cultivă
intoleranţa sau violenţa

Discuţie individuală cu
elevul şi părinţii acestuia

- consiliere psihopedagogică

Observaţie individuală

- consiliere psihopedagogică

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
Observaţie individuală

- Mustrare scrisă
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Observaţie individuală

Discuţie ndividuală cu
elevul/
a şi părinţii acestuia

• Mustrare scrisă
• Scăderea notei la purtare
cu 2 puncte

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

- Mustrare scrisă
- Scăderea notei la purtare
cu 3 - 4 puncte
- Eliminarea de la cursuri pe
o perioadă de 3 zile şi prestarea de
activităţi în folosul şcolii, stabilite de
către consiliul clasei
- Scăderea notei la purtare cu 3-4
puncte
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Copiatul la lucrarile scrise

Fals in documentele scolare

Fumat

• Anularea lucrarii pe baza
dovezilor atasate lucrarii
scrise si acordarea notei
unu
• 3-4 la purtate pentru
învăţământul obligatoriu
• Eliminarea de la cursuri pe
o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de către consiliul
clasei
• Discuţie individuală cu
elevul(a) si părinţii
acestuia/ acesteia;

Comunicarea faptei dirigintelui si
parintelui

- Scăderea notei la purtare cu 5-8
puncte, proporţional cu gravitatea faptei.
- Exmatricularea pentru învăţământul
nonobligatoriu

- Eliminarea de la cursuri pe o perioadă
de 3 zile şi prestarea de activităţi în
folosul şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliului clasei
- Scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Consumul de alcool

• Discuţie individuală cu elevul
si părinţii acestuia în
consiliul clasei
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul

- Scăderea notei la purtare sub
nota 5 pentru învăţământul obligatoriu

şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 3 puncte
Deţinerea, comercializarea şi consumul
drogurilor

• Discuţie individuală cu
elevul si
părinţii acestuia în consiliul
clasei precum şi cu
reprezentanţii instituţiilor
abilitate
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Mutarea disciplinară la o
clasă paralelă, din aceeaşi
şcoală/ Mutarea disciplinară la
o altă şcoală/ Scăderea notei
la purtare cu 5 puncte
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(pentru învăţământul
obligatoriu)
Exmatriculare pentru elevii din
ciclul superior
Utilizarea unui limbaj obscen, suburban şi
a oricărei forme de agresiune verbală

• Discuţie individuală cu
elevul/a si
părinţii acestuia în consiliul
clasei
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 3 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei

- Scăderea notei la purtare sub nota 7
- Eliminarea de la cursuri pe o perioadă
de 3-5 zile, în funcţie de gravitatea
faptei şi hotărârea Consiliului profesoral
al clasei.

• Scăderea notei la purtare
cu 1-2 puncte in functie de
gravitatea situatiei.
Agresiune fizică în relaţia elev-elev

• Discuţie individuală cu
elevul/a şi
părinţii acestuia în consiliul
clasei
•

- Scăderea notei la purtare cu 36 puncte, proporţional cu gravitatea
faptei.

Eliminarea de la cursuri

pe o perioadă de 3-5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei

- Exmatricularea pentru învăţământul
nonobligatoriu

• Scăderea notei la purtare
cu 2-3 puncte.
Agresiune fizică în relaţia elev-personalul
unităţii

• Scăderea notei la purtare
cu 3-6 puncte în funcţie de
gravitatea faptei/ transfer
disciplinar în altă unitate şcolară
pentru învăţământul obligatoriu.
• Exmatriculare pentru
învăţământul
nonobligatoriu
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Lansarea unor anunţuri false cu privire la
amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul unităţii de învăţământ sau
lansarea unor anunțuri false către serviciile
de urgență

• Discuţie individuală cu
elevul/a şi
părinţii acestuia în consiliul
clasei şi a instituţiilor abilitate
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de către consiliul
clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 4 puncte pentru
învăţământul obligatoriu
• Exmatriculare pentru
elevii din învăţământul
neobligatoriu

Refuzul de a purta masca de protecție,
de a respecta măsurile igienicosanitare și de distanțare socială impuse
de pandemia Covid-19.

• Observație individuală
• Discuții cu elevul și părinții
acestuia
• Consiliere psihologică

Transferul elevului la cursurile online.

2. Sancţiuni
1. Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte
prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie
de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
2. Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul sau în cadrul activităţilor
extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor
extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
3. Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
4. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, conform STATUTULUI ELEVILOR,
OMENCŞ 4742/31.08. 2016 sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei
profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
5. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali.Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
6. Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice
context.
7. Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare
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8. Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în
conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut.

Sancțiunea / art. DIN STATUTUL
ELEVILOR

Descriere

Aplicare/ Consemnare

OMENCŞ 4742/31.08. 2016

Observaţia individuală ( Art.17,
OMENCŞ 4742/ 31.08. 2016)

Mustrarea scrisă( Art.18,
OMENCŞ 4742/ 31.08.2016)

Retragerea temporară sau
definitivă a bursei( Art.19,
OMENCŞ 4742/ 31.08.2016 )

Constă în atenţionarea elevului cu
privire la încălcarea regulamentelor
în vigoare, ori a normelor de
comportament acceptate. Aceasta
trebuie insoţită de consilierea
acestuia, care să urmărească
remedierea comportamentului.
Constă în atenţionarea elevului, în
scris, de către profesorul pentru
învăţământul primar sau profesorul
diriginte, cu menţionarea faptelor
care au determinat sancţiunea

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

Sancţiunea se aplică de către
profesorul diriginte, sau de către
directorul unităţii de învăţământ.

Sancţiunea este propusă consiliului
clasei de către cadrul didactic la ora
căruia s-au petrecut faptele
susceptibile de sancţiune, spre
validare. Sancţiunea se
consemnează în registrul de procese
-verbale al consiliului clasei şi într-un
raport care va fi prezentat consiliului
profesoral de către profesorul
diriginte, la sfârşitul semestrului.
Documentul conţinând mustrarea
scrisă va fi înmânat elevului sau
părintelui/ tutorelui/susţinătorului
legal, pentru elevii minori, personal
sau, în situaţia în care acest lucru nu
este posibil, prin poştă, cu
confirmare de primire.
Sancţiunea se înregistrează în
catalogul clasei, precizându-se
numărul documentului.
Sancţiunea poate fi însoţită de
scăderea notei la purtare, respectiv
de diminuarea calificativului, în
învăţământul primar.

Sancţiunea este însoţită de scăderea
notei la purtare, respectiv de
diminuarea calificativului, în
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consiliului clasei, aprobată prin
hotărârea consiliului profesoral.

Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă, în aceeaşi unitate de
învăţământ ( Art.20, OMENCŞ
4742/31.08. 2016 )

Preavizul de exmatriculare (
Art.21, OMENCŞ 4742/ 2016 )

Exmatricularea( Art.22,
OMENCŞ 4742/ 31.08.2016 )

Exmatricularea cu drept de
reînscriere ( Art.23, OMENCŞ
4742/31.08. 2016 )

Mutarea disciplinară la o clasă
paralelă, în aceeaşi unitate de
învăţământ, se consemnează într-un
document care se înmânează de
către învăţător/institutor/profesorul
pentru învăţământul
primar/profesorul diriginte/director,
sub semnătură, părintelui, tutorelui
sau susţinătorului legal al elevului
minor şi elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani.

învăţământul primar, aprobată de
consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ;
Sancţiunea se consemnează în
catalogul clasei şi în registrul
matricol.
Sancţiunea, însoţită de scăderea
notei la purtare, se validează în
consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei.

Preavizul de exmatriculare se
întocmeşte 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
şcolar, se semnează de către acesta
şi de director. Acesta se înmânează
elevului şi, sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal.

Sancţiunea se consemnează în
registrul de evidenţă a elevilor şi în
catalogul clasei şi se menţionează în
raportul consiliului clasei la sfârşit de
semestru sau de an şcolar.
Sancţiunea, însoţită de scăderea
notei la purtare, se validează în
consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei.

Exmatricularea constă în
eliminarea elevului din unitatea de
învăţământ preuniversitar în care
acesta a fost înscris, până la sfârşitul
anului şcolar.

Exmatricularea poate fi:
a.exmatriculare
cu
drept de
reînscriere, în anul şcolar următor, în
aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu;
b.exmatriculare fără drept de
reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ;
c.exmatriculare din toate unităţile de
învăţământ, fără drept de reînscriere,
pentru o perioadă de timp;

Exmatricularea cu drept de
reînscriere în anul şcolar următor în
aceeaşi unitate de învăţământ şi în
acelaşi an de studiu, se aplică
elevilor din ciclul superior al liceului şi
din învăţământul postliceal, pentru
abateri grave, prevăzute de prezentul
act normativ sau de Regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii de
învăţământ, sau apreciate ca atare

Dacă abaterea constă în absenţe
nemotivate, sancţiunea
exmatriculării se poate aplica numai
dacă, anterior, a fost aplicată
sancţiunea preavizului de
exmatriculare.
Sancţiunea se consemnează în
registrul de procese-verbale al
consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a
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de către consiliul profesoral al unităţii
de învăţământ.
Sancţiunea se aplică şi pentru
un număr de cel puţin 40 de absenţe
nejustificate din totalul orelor de
studiu sau cel puţin 30% din totalul
orelor la o singură disciplină de
studiu/modul, cumulate pe un an
şcolar.

Exmatricularea fără drept de
reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ ( Art.24, OMENCŞ
4742/31.08. 2016 )

Exmatricularea din toate unităţile
de învăţământ, fără drept de
reînscriere pentru o perioadă de
3-5 ani( Art.25, OMENCŞ
4742/31.08. 2016 )

Exmatricularea fără drept de
reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ se aplică elevilor din
ciclul superior al liceului şi din
învăţământul postliceal, pentru
abateri deosebit de grave, apreciate
ca atare de către consiliul profesoral.

Exmatricularea
din
toate
unităţile de învăţământ, fără drept de
reînscriere pentru o perioadă de 3-5
ani, se aplică elevilor din ciclul
superior al liceului şi din
învăţământul postliceal, pentru
abateri deosebit de grave, apreciate
ca atare de către consiliul profesoral.

elevilor şi în registrul matricol.
Sancţiunea se comunică de către
directorul unităţii de învăţământ, în
scris elevului şi sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal.
Sancţiunea, însoţită de scăderea
notei la purtare, se validează în
consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei.
Sancţiunea, însoţită de scăderea
notei la purtare, se validează în
consiliul profesoral, la propunerea
consiliului clasei.
Sancţiunea se consemnează în
registrul de procese-verbale al
consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenţă a
elevilor şi în registrul matricol.
Sancţiunea se comunică de către
directorul unităţii de învăţământ, în
scris elevului şi sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal

Sancţiunea se aplică prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice, prin care se
stabileşte şi durata pentru care se
aplică această sancţiune. în acest
sens, directorul unităţii de învăţământ
transmite Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
propunerea motivată a consiliului
profesoral privind aplicarea acestei
sancţiuni, împreună cu documente
sau orice alte probe din care să
rezulte abaterile deosebit de grave
săvârşite de elevul propus spre
sancţionare.
Sancţiunea se consemnează în
registrul de procese-verbale al
consiliului profesoral, în catalogul
clasei şi în registrul matricol.
Sancţiunea se comunică de către
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului
şi sub semnătură, părintelui, tutorelui
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sau susţinătorului legal.

Art.20. Anularea sancţiunii
După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i
s-a aplicat o sancţiune menţionată în tabelul de mai sus, mai puţin cea de exmatriculare:
(1) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la
încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii,
poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a
aplicat sancţiunea.

CAPITOLUL XII: Consiliul şcolar al elevilor din Liceul Tehnologic Lupeni
Art.1. Dispoziţii generale.
(1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul

preuniversitar, la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni.

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.
(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii,

elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic Lupeni a desemnat pe doamna profesor Furdui Daniela care va

asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea
deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.
(5) Conducerea unităţii de învăţământ a Liceului Tehnologic Lupeni, sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor,
prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea
Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile aferente
desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor
educaţionale.

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceului Tehnolgic Lupeni sunt cele cuprinse în Art. 41 din Statutul
elevilor.
Art.2. Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor
(1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din este Adunarea Generală.
(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul Tehnologic Lupeni este formată din

reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din Liceul Tehnologic Lupeni are următoarea structură:
a) Preşedinte;
b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;
c) Secretar;
d) Membri: reprezentanţii claselor.

Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv
Art.3. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor
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(1) Elevii din Liceul Tehnologic Lupeni, aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat Biroul Executiv al Consiliului

Şcolar al Elevilor.
(2) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului
unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna
alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie.
(3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau postliceal, activează în
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Lupeni are atribuţiile în conformitate cu
Statutul elevilor Art.43, al 6.
Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Lupeni are atribuţiile ce îi revin conform cu
Statutul elevilor Art.44;
Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Lupeni are atribuţiile ce îi revin conform cu
Statutul elevilor Art.45;
Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Lupeni are atribuţiile ce îi revin conform cu Statutul
elevilor Art.47;
Din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lupeni va face parte și un elev care va fi ales conform
Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație al unităților de învățământ
preuniversitar din Romania, aprobată prin OMENCȘ nr.5231/14.09.2015 și conform adresei
nr..3904/04.09.2020 privind Calendarul activităților privind alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de
administrație al unităților de învățământ preuniversitar.

CAPITOLUL XIII: TRANSFERUL ELEVILOR
Art. 1
Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de
la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ
la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionarea unităţii
de învăţământ la care se face transferul.
Art. 2
Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită
transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 3
(1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional liceal şi
postliceal elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la
o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de
studiu.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de
antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului
maxim, în scopul efectuării transferului.
Art. 4
(1)În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de
pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
(2)Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru.
Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi
la propunerea membrilor catedrei.
Art. 5
Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând
forma de învăţământ, în conformitate cu R.O.F.U.I.P.aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.141,142
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Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o
formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează în
conformitate cu în R.O.F.U.I.P. aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.141 Art.143
(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în
perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar
se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:
a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.
(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează
în perioada vacanţei de vară.
(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate
publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte
clase;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
g) Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ.
Art.6.
(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face propuneri de
reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii,
tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către
comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art.7.
După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în
termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea
de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la
cursuri în calitate de audient.

CAPITOLUL XIV: EVALUAREA COPIILOR/ ELEVILOR
SECŢIUNEA 1: Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 1
Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele specifice ale fiecărei
discipline în scopul optimizării învăţării.
Art.2
(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu
sau modul de pregătire.
(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor,
părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.
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Art.3.
(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării,
precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an
şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
Art.4.
Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor
primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline în conformitate cu Regulamentul deorganizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.104
Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza
cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.
Art.5.
Exprimarea rezultatelor evaluării, comunicarea acestora, numărul de calificative/ note se face în conformitate cu
Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC
nr.5447/31.08.2020,Art.106
Art.6. Tezele.
Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec
în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.
Art.7. Încheierea situaţiei şcolare se face în conformitate cu Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.108.
Art.8. Elevii scutiţi de efort fizic şi elevii scutiţi medical
Situaţia elevilor scutiţi de efort fizic şi a celor scutiţi medical la disciplina educaţie fizică şi sport se încheie în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ,
aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.112
Art.9. Frecventarea orei de religie.
Frecventarea orei de religie se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul , aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,Art.114
Art.10. Elevii promovaţi, amânaţi semestrial sau anual.
(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel
puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient".
(2) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau
la mai multe discipline de studiu/module din motivele prevăzute la Art.117 din Regulamentul deorganizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020. Elevii
declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la
şcoală.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate
în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(4) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I
care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (3) şi (4) sau a celor amânaţi anual se face
înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu
promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei
şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declarați amânați
anual din clasa pregătitioare, respectiv clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși
în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară.
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Art.11. Elevii corigenţi. Art.119 din Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020
(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult două
discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult
două discipline de studiu.
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul
modulelor nepromovate;
b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi
elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două module.
(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită
de minister.
(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de examene de corigenţă,
în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi
media anuală a modulului.
Art.12. Elevii repetenţi.
(5) Sunt declaraţi repetenţi elevii care îndeplinesc una din condiţiile stipulate în Art.120 din Regulamentul

deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC
nr.5447/31.08.2020
(6) Înscrierea elevilor declaraţi repetenţi în anul şcolar următor se face în conformitate cu Art.121 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMEC nr.5447/31.08.2020
(7) Reexaminarea elevilor care nu au promovat o disciplină , după încheierea sesiunii de corigenţă se face în

conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020, art.122.
(8) Examinarea elevilor declaraţi corigenţi sau amanaţi semestrial sau anual se face în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin aprobat
prin OMEC nr.5447/31.08.2020, Art.123.,al 1,2,3.
Art.13. Examenele de diferenţă
(9) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă se face în conformitate cu Regulamentul de

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, l aprobat prin OMEC
nr.5447/31.08.2020, Art.123,al 4,5,6.

Art.14. Disciplinele opţionale în cazul elevilor transferaţi.
Elevii transferaţi preiau disciplinele opţionaleîn conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020, Art.123,al,7,8,9.
Art 15. Şcolarizarea elevilor care au urmat cursurile în altă ţară. Elevii audienţi.
Şcolarizarea elevilor care au urmat cursurile în altă ţară se faceîn conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020,
Art.125
Art.16. Elevii care continuă studiile în alte ţări.
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Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care urmează să
continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ
de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
Art.17.Validarea situaţiei la învăţătură a elevilor.
Validarea situaţiei la învăţătură a elevilor din Liceul Tehnologic Lupeni se face în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC
nr.5447/31.08.2020, Art.127

CAPITOLUL XV: Activitatea educativă extraşcolară
Art. 1
Activitatea educativă extraşcolară la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni este concepută ca mijloc de dezvoltare
personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de
îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme
comportamentale ale elevilor.
Art.2
(1) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ,
fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în
spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment în conformitate cu Regulamentul deorganizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020, Art.97,98,99,100.

CAPITOLUL XVI: Transferul copiilor şi elevilor
Transferul copiilor şi elevilor din/ în Liceul Tehnologic Lupeni se face în conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin prin OMEC
nr.5447/31.08.2020, Art.137,,138,139,140,141,142143,144,145,149.

CAPITOLUL XVII: Transferul copiilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Transferul copiilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se face în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020, Art.148,149

CAPITOLUL XVIII: Premii. Recompense.
Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi premii şi recompense în
conformitate cu Satutul elevului aprobat prin OMENCŞ nr.4742/10.08.2016, Art.13.

CAPITOLUL XIX: Evaluarea LiceuluiTehnologic Lupeni

Art.1.
Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:
a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.
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Art.2.
Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin inspecţia şcolară
generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ, elaborat de minister.
Art.3.
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:
a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare;
b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.
Art.4.
Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în
care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.
Art.5. Evaluarea internă a calităţii educaţiei
(1) Evaluarea internă a calităţii educaţiei se facepotrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul

preuniversitar.
În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii (CEAC). Componența, atribuțiile și responsabilitățile CEAC sunt realizate în conformitate cu
prevederile legale.
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament
de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
(4) În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, Liceului Tehnologic Lupeni aplică instrumentele Cadrului
naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.
Art.6. Evaluarea externă a calităţii educaţiei
(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă
evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale,
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele
necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

CAPITOLUL XX: Partenerii educaţionali
Art.1.Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai Liceului
Tehnologic„Lupeni
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de
învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru
a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală.
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia
şcolară şi la comportamentul propriului copil.
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(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai

la situaţia propriului copil.

Art.2. Accesul părinţilor în Liceul Tehnologic Lupeni.
1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta al Liceului Tehnologic
Lupeni în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii
de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul
diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
(2)Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în
Liceul Tehnologic Lupeni
Art.3
Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei
în vigoare.

Art.4. Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părinţi
(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului în care este

implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul Liceului Tehnologic Lupeni implicat, educatorulpuericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte.
Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi
reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului,
părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii, Liceului Tehnologic Lupeni printr-o
cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul
Liceului Tehnologic Lupeni, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi
rezolva starea conflictuală.

Art.5. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
(1)Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a
elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului
obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este
obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către
persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic
Lupeni.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în Liceul Tehnologic„Lupeni, părintele, tutorele sau
susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat
sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul
pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru
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a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi
semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniu Liceului
Tehnologic Lupeni, cauzate de elev.
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îi însoţească până la
intrarea în Liceul Tehnologic Lupeni iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau
susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
(8)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al liceului are
obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din
străinătate.
Art.6.
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului Liceului
Tehnologic Lupeni.
Art.7.
Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMEC nr.5447/31.08.2020, şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic
Lupeni, este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.
Art.8.
Responsabilitățile părinților stipulate în Metodologia- Cadru privind desfășurarea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
a) Asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul
tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în
timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de
preșcolar/ elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acetuia cu privire la propria formare;
b) Mențin comunicarea cu profesorul diriginte/ învățătorul și celelalte cadre didactice;
c) Sprijină preșcolarul/ elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele
stabilite;
d) Transmit profesorului diriginte/ profesorului pentru învățământ primar/ învățătoarei/ profesorului
pentruînvățământ preșcolar/ educatoarei, feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de
predare- învățare- evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

CAPITOLUL XXI: Adunarea generală a părinţilor

Art.1.
(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la
grupă/formaţiune de studiu.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei
manageriale a Liceului Tehnologic Lupeni, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu situaţia concretă
a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal al copilului/elevului respectiv.
Art.3.
(1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul
total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în
prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa
respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În caz contrar se convoacă o nouă adunare
generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a
jumătate plus unu din aceştia.
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CAPITOLUL XXII: Comitetul de părinţi
Art.1.
(1) Încadrul Liceului Tehnologic Lupeni, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor,
convocată de învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care
prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile calendaristice de
la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În
prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului
pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul
profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art.2. Atribuţiile Consiliului de conducere al Comitetului de părinţi pe clasă.
Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea
simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul clasei şi a,
Liceului Tehnologic Lupeni
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi
securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi a , Liceului Tehnologic
Lupeni, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu
personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e) sprijină conducerea a Liceului Tehnologic Lupeni şi învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ
preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a
clasei şi a , Liceului Tehnologic Lupeni.
f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.
Art.3.
Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în
relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme
şi organizaţii.
Art.4.
(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu
respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a
clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi.
Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.
(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din , Liceul Tehnologic
Lupeni în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

CAPITOLUL XXIII:Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi.
Art.1. Structura Consiliului reprezentativ al părinţilor
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(1) La nivelul, Liceului Tehnologic Lupeni funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din, Liceul Tehnologic Lupeni este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată

printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din unitatea de învăţământ, care nu are
patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice
fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic
- voluntariat.
Art.2. Funcţionarea Consiliului reprezentativ al părinţilor.
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc

imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor
Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în
organismele de conducere şi comisiile, Liceului Tehnologic Lupeni.
(4)Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(5)Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.
(6)Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art.3. Atribuţiile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
a) propune , Liceului Tehnologic Lupeni discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii,

inclusiv din oferta naţională;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între Liceul Tehnologic Lupeni şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din
comunitatea locală;
c) susţine, Liceul Tehnologic
Lupeni în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi
a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea , Liceului Tehnologic Lupeni în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în pian local, de
dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine , Liceul Tehnologic Lupeni în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme
educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în
acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) susţine , Liceului Tehnologic Lupeni în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare
socială a absolvenţilor;
j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în , Liceul Tehnologic
Lupeni la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea , Liceului Tehnologic Lupeni în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
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Art.4. Atragerea de resurse financiare.
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse

financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor
persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a
părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

CAPITOLUL XXIV: Contractul educaţional

Art. 1.
(1) Liceul Tehnologic Lupeni încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii
preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional , conform anexei, în care sunt înscrise
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2)Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament Acesta
particularizat la nivelul , Liceului Tehnologic Lupeni prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea
Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.
Art. 2.
(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul , Liceului Tehnologic Lupeni
Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de
ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
Art.3.
(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare –respectiv, Liceul
Tehnologic Lupeni, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se
încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinător legal, altul
pentru Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva şi îşi produce efectele de la data semnării.
(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.
(4)Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de
către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor
cuprinse în acest document.

CAPITOLUL XXV: Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale, Liceul Tehnologic Lupeni şi alţi
parteneri educaţionali
Art. 1
Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de
administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.
Art. 2
Liceul Tehnologic Lupeni poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme
economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul
beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Art.3.
Liceul Tehnologic Lupeni, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte
instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali,
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organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare
permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.
Art.4.
Liceul Tehnologic Lupeni, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în
parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de
accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul "Şcoala după şcoală".
Art.5.
(1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale
în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de Liceul Tehnologic Lupeni.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi
nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea
normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în
perimetrul, Liceului Tehnologic Lupeni.
Art.6.
(1) Liceul Tehnologic Lupeni încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea
derulării orelor de instruire practică.
(2)Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor
şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la
operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Art.7.
(1) Liceul Tehnologic Lupeni încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale,
poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor
educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune şcolii.
(2)Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(3)În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului, Liceului Tehnologic Lupeni în protocol se va specifica
concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.
(4)Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă
şi prin alte mijloace de informare.
(5) Liceul Tehnologic Lupeni poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de
învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se
legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.
(6)Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din
cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul Tehnologic Lupeni.

CAPITOLUL XXVI: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.1.
Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor
naţionale.
Art.2.
În Liceul Tehnologic Lupeni, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 3
În Liceul Tehnologic Lupeni se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a
copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.
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ORGANIGRAMA LICEULULUI TEHNOLOGIC LUPENI
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

CASA CORPULUI DIDACTIC

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONSILIUL PROFESORAL

DIRECTOR

COMUNITATEA LOCALĂ

Compartiment
administrativ

Didactic
auxiliar

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂŢII

DIRECTOR
ADJUNCT
Comisia pentru control managerial intern

Comisie de acordare a
burselor și a altor forme de
sprijin material pentru elevi
Comisie de monitorizare a
acordării bursei profesionale

Comisia de recepție,
inventariere şi casarea
resurselor materiale
Comisia de documente
şcolare și arhivă

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

Comisia program “A doua șansă”
Comisia de achiziţionare,
recuperare şi gestionare manuale

Comisia pentru prevenirea eşecului
şi reducerea a abandonului şcolar

Comisia de încadrare şi salarizare
a personalului unității școlare

Comisia internă de evaluare
continuă

Comisia pentru dezvoltare
profesională și evoluție în cariera
didactică

Comisia pentru publicații, activități
culturale și promovarea imaginii
școlii

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

CONSILIER
EDUCATIV

Comisia pentru
activităţi școlare și
extrașcolare
Consiliul elevilor

Asociaţia părinţilor
Comisia de gestionare SIIIR

Comisia pentru curriculum

Subcomisia de elaborare a schemelor orare

Subcomisia de elaborare şi avizare CDL, CDȘ

Subcomisia de organizarea serviciului pe şcoală

Subcomisia pentru concursuri şcolare şi olimpiade

Subcomisia de orientare şcolară şi profesională

Subcomisia diriginților

Subcomisia prof. Limbă și comunicare

Subcomisia prof. Om și societate

Subcomisia prof. Matematică și științe

Subcomisia prof. Tehnologii

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
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Nr…………………
Regulamentul de organizare si funcţionare
a Comitetului reprezentativ de părinţi
din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC LUPENI
Titlul I
Dispoziţii generale
Art 1 Prezentul regulament din cadrul Liceului Tehnologic Lupeni, reglementează
organizarea si funcţionarea Comitetului reprezentativ al părinţilor din cadrul Liceului
Tehnologic Lupeni.
Art. 2 Activitatea Comitetului reprezentativ de părinţi se desfăşoară în baza
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Interioară a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / ianuarie 2011, art. 108, al. 1, cu
respectarea legislaţiei economico-financiare în vigoare.
Art. 3 Prezentul regulament este partea integrantă al Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare Internă al Liceului Tehnologic Lupeni. Acest regulament va fi cunoscut de
părinţii (tutorii legali) ai elevilor, de elevi, precum şi de către întreg personalul didactic al
liceului.
Art. 4 Conducerea şcolii are obligaţia ca prin intermediul profesorilor diriginţi să
aducă la cunoştinţă prezentul regulament tuturor părinţilor (susţinătorilor legali) ai elevilor
unităţii şcolare pe bază de semnătură. Are obligaţia să vegheze la respectarea şi aplicarea
prezentului regulament.
Art. 5 Acest regulament poate fi modificat şi completat la solicitarea a mai mult de
50% din numărul membrilor comitetelor de părinţi pe clasă sau la modificarea legislaţiei care a
stat la baza elaborării prezentului regulament.
Art. 6 Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform
legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
Art. 7 Comitetului reprezentativ al părinţilor are rolul de a sprijini conducerea
unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale atât pentru
activităţile curriculare cât şi extracurriculare.
Titlul II
Organizarea şi funcţionarea
Comitetul de părinţi al clasei
Art. 1 (l)Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a
părinţilor elevilor clasei, convocată de dirigintele fiecărei clase de elevi.
(2)Adunarea generală de constituire al Comitetului de părinţi al clasei este
prezidată de dirigintele clasei.
Art. 2 Dirigintele clasei are obligaţia ca în primele zile de la începutul anului şcolar
(nu mai mult de 20 zile) să convoace părinţii (susţinătorii legali) elevilor din clasă şi să
constituie Comitetul de părinţi la nivelul clasei.
Art. 3 (1) Alegerea Comitetului de părinţi se face prin vot deschis al părinţilor
prezenţi. În cazul în care sunt mai multe propuneri, alegerea se face prin vot secret.
Str. Tineretului, nr. 43, jud. Hunedoara,
Tel/fax: +4(0)254560779
e-mail: gsimlupeni@yahoo.com
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Comitetul de părinţi la nivelul clasei va avea următoarea componenţă:
Preşedinte -părinte
Membru- părinte
Membru- părinte
Secretar - dirigintele clasei
(3) Comitetul de părinţi al clasei se consideră legal constituit, în condiţiile în care
la şedinţa de alegeri participă mai mult de 50% din totalul părinţilor elevilor din clasă.
Art. 4 Dirigintele clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul
fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele sau preşedintele
comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este
necesar.
Art. 5 Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în
adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în
consiliul profesoral şi în consiliul clasei.
Art. 6 Comitetul de părinţi sprijină dirigintele clasei în:
a) Întreţinerea şi modernizarea bazei materiale a clasei;
b) Sprijinirea clasei în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
c) Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei;
d) Conlucrează cu organele şi organismele cu atribuţii de ocrotire socială în vederea
soluţionării situaţiei elevilor din clasa respectivă care au nevoie de ocrotire;
e) Sprijină dirigintele în asigurarea frecvenţei elevilor la clasă;
f) Stabileşte cuantumul donaţiei anuale (semestriale) pentru fiecare elev pentru
realizarea achiziţiilor propuse;
g) Face propuneri Comitetului reprezentativ al părinţilor din colegiu asupra
achiziţiilor publice, necesare îmbunătăţirii activităţii şcolare.
Art. 7
(1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin dirigintele
clasei.
(2) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea de fonduri bănești.
(3) Dirigintelui îi este interzis să opereze cu fonduri bănești.
(4) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau
ca urmare a propunerii dirigintelui ori a directorului, însuşită de comitet.
(5) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu
elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.
(2)

a)
b)
c)
d)

Titlul III
Organizarea şi funcţionarea
Comitetului Reprezentativ al părinţilor
din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC LUPENI
Art. 1 Directorul liceului convoacă adunarea generală a comitetelor de părinţi pe
clasă în termen de 5 zile de la constituirea comitetului de părinţi al fiecărei clase.
Art. 2 Comitetele de părinţi de la nivelul fiecărei clase alcătuiesc Consiliul
Reprezentativ al părinţilor din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC LUPENI.
Art. 3 (1) În adunarea generală a Consiliului reprezentativ al părinţilor din cadrul
liceului se alege în mod democratic Comitetul Reprezentativ al părinţilor format din:
a. Preşedinte -părinte
b. Vicepreşedinte -părinte

c. Membru - părinte
d. Membru- părinte
e. Membru -părinte
f. Secretar – consilier educativ
(2) Adunarea generală de constituire a Consiliului

reprezentativ al părinţilor este
prezidată de către director.
(3) Alegerea Comitetului Reprezentativ al părinţilor se face cu respectarea Art. (3), titlul
II.
Art. 4 Comitetul Reprezentativ al părinţilor prin preşedinte poate convoca Consiliul
reprezentativ al părinţilor la începutul fiecărui semestru, la sfărşitul anului şcolar sau ori de
câte ori este nevoie.
Art. 5(1) Se constituie biroul permanent al Comitetului reprezentativ al părinţilor
format din:
- preşedinte
- vicepreşedinte
- secretar.
Art. 6 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie
cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate
cu propriul regulament de organizare şi funcţionare .
Art. 7 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) Susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare
socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor
b) Propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi
încadrarea în muncă a absolvenţilor
c) Propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să studieze prin
curriculumul la decizia şcolii
d) Indentifică surse de finanţare extrabugetare şi propune Consiliului de administraţie
al liceului, modul de folosire a acestora.
e) Sprijină parteneriatele educaţionale dintre Liceul Tehnologic Lupeni şi instituţiile
cu rol educativ în plan local
f) Susţine Liceul Tehnologic Lupeni în derularea programelor de prevenire şi de
combatere a abandonului şcolar
g) Susţine Liceul Tehnologic Lupeni în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor
anuale
h) Susţine conducerea liceului în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii pe teme educaţionale
i) Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele cu autoritate tutelară
sau cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea
soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire
j) Sprijină conducerea Liceului Tehnologic Lupeni în întreţinerea şi modernizarea
bazei materiale
k) Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor.

Titlul IV
Dispoziţii finale
Art. 1 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul
reprezentativ de părinţi.

Director,
Prof. Bucur Aurelia

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ȘI RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR
AN ȘCOLAR 2021-2022
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia

Responsabilităţi
•
•

1

BUCUR
AURELIA

director

•
•
•
•
•

2

3

CRÎMU
GHEORGHE

FURDUI
DANIELA

director adj.

Consilier educativ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

VASIU
CONSTANŢA

Reprezentant CP

președinte CA și CP
organizează și monitorizează activitatea unității școlare
conform art. 19-23/ROFUÎP și LEN 1
răspunde de calitatea actului educațional
coordonează activitatea compartimentelor secretariat,
contabilitate și administrativ
responsabil comisia de acordare a burselor și altor forme de
sprijin material pentru elevi
realizează încadrarea personalului didactic
coordonează și monitorizează activitatea profesorilor,
inginerilor și maiștrilor din cadrul unității școlare
coordonează comisia pentru curriculum
planifică și organizează instruirea practică
actualizează PAS
coordonează comisia de dezvoltare a resurselor
extrabugetare, parteneriat intern și extern
responsabil activitatea educativă
responsabil comisia diriginților
responsabil comisia de activități școlare și extrașcolare
membru comisia pentru monitorizare acord[rii bursei
profesionale
membru comisia pentru organizare Săptămâna ”Școala
altfel” an școlar 2021-2022

•
•
•
•

coordonează CEAC
actualizează PAS
membru comisia internă de evaluare continuă
membru comisia pentru control managerial intern

5

reprezentant
Consiliul local

•

soluționarea problemelor dezbătute în Consiliul de
administrație prin colaborarea cu Consiliul local

6

reprezentant
Consiliul local

•

soluționarea problemelor dezbătute în Consiliul de
administrație prin colaborarea cu Consiliul local

7

reprezentant primar

•

soluționarea problemelor dezbătute în Consiliul de
administrație prin colaborarea cu Primarul Municipiului
Lupeni

8.

reprezentant
Consiliul elevilor

•

soluționarea problemelor elevilor

•

soluționarea problemelor dezbătute în Consiliul de
administrație prin colaborarea cu Consiliul reprezentativ al
părinților

9.

reprezentant
Consiliul
reprezentativ al
părinților

Notă: La ședințele Consiliului de Administrație va participa cu statut de observator liderul sindical ,
prof. Răducu Adriana .
Director,
Prof Bucur Aurelia
Str. Tineretului, nr. 43, jud. Hunedoara,
Tel/fax: +4(0)254560779
e-mail: gsimlupeni@yahoo.com
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA
Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, tel. 0254213315, fax. 0254-215034
http://isj.hd.edu.ro , e-mail: inspectorat @isj.hd.ed
Compartimentul:

MANAGEMENT
DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

EDUCAŢIONAL,

EVALUARE

INSTITUŢIONALĂ,

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
„CADRUL GENERAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA
SERVICIULUI PE ŞCOALĂ AL CADRELOR DIDACTICE”
Cod: P.O. ISSMG-.
Ediţia: I
Revizuirea: -

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Hunedoara
Compartimentul:
Management
educaţional, evaluare instituţională şi
dezvoltare instituţională

Procedura operaţională:

„CADRUL GENERAL PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI
EXERCITAREA SERVICIULUI
PE ŞCOALĂ AL CADRELOR
DIDACTICE”

Cod P.O.: ISSMG-

Ediţia: I
Nr. exemplare:___
Revizia: -Nr. exemplare: ___
Pagina 1 din 14
Exemplar: 1

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi
aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI
procedurii operaţionale

Nr.
crt.
1.1.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea
Elaborat

1.

Numele şi
prenumele
2.

Prof. Marta Mate
Prof. Simion Molnar

1.2.

Verificat

Prof. Ioan Jurchela

1.3.

Aprobat

Prof.
Lăutaru

Alexandru

1

Funcţia
3.

Insp.
şcolar
management
Insp.
şcolar
management
Inspector
şcolar general
adjunct
Inspector
şcolar general

Data Semnătura
4.

5.

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Hunedoara
Compartimentul:
Management
educaţional, evaluare instituţională şi
dezvoltare instituţională

Procedura operaţională:

„CADRUL GENERAL PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI
EXERCITAREA SERVICIULUI
PE ŞCOALĂ AL CADRELOR
DIDACTICE”

Cod P.O.: ISSMG-

Ediţia: I
Nr. exemplare:___
Revizia: -Nr. exemplare: ___
Pagina 2 din 14
Exemplar:

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
procedurii operaţionale

Nr.
crt.
2.1.
2.2.
2.3.
....
....
....
....
....

Ediţia / revizia
în cadrul
ediţiei
1.

Ediţia I
Revizia I.1.
Revizia I.2.
Revizia I.n.
Ediţia a II-a
Revizia II.1.
Revizia II.2.
Revizia II.m.

Componenta
revizuită

Modalitatea de
revizuire

2.

3.

Cadru general

2

Data de la care se aplică
prevederile ediţiei /
revizuirii ediţiei
4.

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Hunedoara

Procedura operaţională:

Compartimentul:
Management
educaţional, evaluare instituţională şi
dezvoltare instituţională

„CADRUL GENERAL PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI
EXERCITAREA SERVICIULUI
PE ŞCOALĂ AL CADRELOR
DIDACTICE”

Cod P.O.: ISSMG-

Ediţia: I
Nr. exemplare:___
Revizia: Nr. exemplare: Pagina 3 din 14
Exemplar:

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Nr.
crt.
3.1.

Scopul
difuzării
1.
aplicare

Nr.
Ex.
2.

Compartiment

3.2.
....

informare
informare

1
1

3.
Unităţile de
învăţământ
Conducere
Conducere

....

informare

1

Management

3.3.
3.4.
3.5.

evidenţă
arhivare
alte scopuri

1
1
1

G.L.C.M.
Secretariat
Inspecţie şcolară

Funcţia
4.
Directori
Insp. şc. gen
Insp. şc. gen
adj.
Insp. şc. pt.
management
Coordonator
Secretar şef
Insp.
şc.
activ
eductaivă

3

Nume şi prenume
---

5.

Prof. Alexandru Lăutaru
Prof. IliePârvan
Prof. Marta Mate
Prof. Ilie Pârvan
Adriana Donovici
Prof. Claudia Bota

Data
primirii
6.

Semn.
7.

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Hunedoara
Compartimentul:
Management
educaţional, evaluare instituţională şi
dezvoltare instituţională

Procedura operaţională:

„CADRUL GENERAL PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI
EXERCITAREA SERVICIULUI
PE ŞCOALĂ AL CADRELOR
DIDACTICE”

Cod P.O.: ISSMG-

Ediţia: I
Nr. exemplare:___
Revizia: Nr. exemplare: Pagina 4 din 14
Exemplar:

4. SCOPUL procedurii operaţionale

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

Stabileşte modul de realizare a activităţii respective şi persoanele implicate;
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a
personalului;
Sprijină pe manager în luarea deciziei şi în evaluarea modului de punere în
aplicare a acesteia;
Descrie detaliat modul în care se organizează şi se exercită serviciul pe şcoală
de către cadrele didactice, în conformitate cu art. 19 lit s din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin O.M.E.N. nr. 4925 / 08.09.2005, publicat în M.O. Partea I Nr. 874 /
29.09.2005, precum şi cu prevederile corespunzătoare din Regulamentele
interne ale fiecărei unităţi de învăţământ;
Evitarea apariţiei unor evenimente deosebite în ceea ce priveşte disciplina
şcolară, respectarea regulamentelor şi asigurarea unui climat optim pentru
derularea actului educaţional;
Stabilirea conduitei şi a modului de acţiune a profesorilor de serviciu, a
profesorilor diriginţi, a celorlalte cadre didactice, a directorilor şi a elevilor, în
situaţia apariţiei unor evenimente deosebite, care pot aduce prejudicii morale,
etice, fizice, sau de imagine întregului proces de învăţământ derulat în unitatea
şcolară
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5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaţionale

5.1.
5.2.
5.3.

Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de
activităţi desfăşurate de fiecare unitate şcolară;
Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de
rezultate ale activităţii procedurate + listarea compartimentelor implicate
în procesul activităţii procedurate.
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6. DOCUMENTAŢIA APLICABILĂ procedurii operaţionale
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:
6.1.

6.2.

6.3.

Legislaţie primară
• Legea învăţământului nr. 84 / 1995, completată, modificată şi
republicată;
• Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128 /
1997, completată, modificată şi republicată.
Legislaţie secundară
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925 /
08.09.2005, publicat în M.O. Partea I Nr. 874 / 29.09.2005, art.
19 lit s, art. 41 – 42;
• O.G.nr. 103 / 27.08.1998, privind structura normei didactice în
învăţământul preuniversitar, aprobată şi modificată prin Legea
nr. 109 / 16.06.1998, publicată în M.O. Partea I, nr. 281 /
18.06.1998, art. 1;
• O.M.E.C.I. nr. 5132 / 10.09.2009 pentru aprobarea Prevederilor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice funcţiei de diriginte, publicat în M.O. Partea I, Nr. 680 /
09.10.2009;
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de
învăţământ preuniversitar;
• Deciziile directorului unităţii de învăţământ;
• Fişa postului cadrului didactic.
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7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR
utilizaţi în procedura operaţională
7.1.

Definiţii ale termenilor utilizaţi:

Nr.
crt.
1.

Termenul
Procedura operaţională

2.

Ediţie a unei proceduri

3.

Revizia în cadrul ediţiei

7.2.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care
defineşte termenul respectiv
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor
care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi
a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii,
cu privire la succesiunea elementelor din cadrul
derulării procesului respectiv
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare,
suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia
sau a mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate
şi difuzate

Abrevieri ale termenilor utilizaţi
Abrevierea
P.O.
E.
V.
A.
Ap.
Ah.

Termenul abreviat
Procedura operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
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8. DESCRIEREA procedurii operaţionale
8.1.

Generalităţi
În conformitate cu O.G.nr. 103 / 27.08.1998, privind structura normei
didactice în învăţământul preuniversitar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 109 /
16.06.1998, publicată în M.O. Partea I, nr. 281 / 18.06.1998, art. 1, în norma
didactică a personalului de predare din învăţământul preuniversitar se include şi
„serviciul pe şcoală”.
La începutul fiecărui an şcolar, prin decizie a directorului unităţii de
învăţământ se stabileşte profesorul / comisia care realizează graficul serviciilor pe
şcoală.
În cadrul fiecărei unităţi de învăţământ, se va asigura serviciul pe şcoală de
către cadrele didactice, conform graficului aprobat de conducerea unităţii, pe întreaga
durată de desfăşurare a procesului instructiv – educativ.
Profesorii de serviciu sunt obligaţi să respecte graficul servciiului pe şcoală,
iar în situaţiile de imposibilitate a efectuării serviciului pe şcoală, anunţă profesorul
responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală, în vederea înlocuirii.
8.2. Documentele utilizate:
- Procesul verbal al şedinţei consiliului de administratie în care s-a discutat şi s-a
hotărât profesorul / comisia responsabilă cu organizarea serviciului pe şcoală;
- Decizia directorului unităţii privind desemnarea profesorului / comisiei
responsabile cu organizarea serviciului pe şcoală;
- Graficul de desfăşurare a serviciilor pe şcoală;
- Condica de prezenţă;
- Procesele verbale zilnice ale serviciilor pe şcoală;
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale:
- sisteme de monitorizare / înregistrare audio – video;
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- registru de procese verbale ale serviciilor pe şcoală;
- ecusoane speciale pentru profesorii de serviciu;
8.3.2. Resurse umane:
- profesorii de serviciu
- agenţi de pază / poliţişti comunitari / jandarmi / agenţi ai unor firme de protecţie şi
pază, după caz;
- personal nedidactic al unităţii de învăţământ (administrator de patrimoniu,
îngrijitoare, muncitori, paznici, ş.a.), după caz;
-

8.3.3. Resurse informaţionale:
soft pentru sistemele de monitorizare / înregistrare audio – video;
baze de date privind stocarea imaginilor / sunetelor;
baze de date privind legislaţia aplicabilă;
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

8.3.4. Resurse financiare pentru achiziţionarea / întreţinerea sistemelor de
monitorizare / înregistrare audio – video, precum şi pentru achitarea prestaţiilor
firmelor / agenţior de pază, unde este cazul.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea serviciului pe şcoală asigurat de cadrele didactice:
- discutarea şi stabilirea profesorului / comisiei responsabil cu realizarea graficului
serviciului pe şcoală al personalului didactic, în consiliul profesoral şi, ulterior în
consiliul de administraţie;
- în baza hotărârii consiliului de administraţie, directorul emite dispoziţia privind
desemnarea profesorului / comisiei responsabil cu realizarea graficului serviciului pe
şcoală al personalului didactic şi cu organizarea serviciului pe şcoală, în conformitate
cu atribuţiile care sunt prevăzute în Regulamentul intern al fiecărei unităţi de
învăţământ;
- Profesorul / comisia desemnată, elaborează graficul serviciului pe şcoală, astfel încât
să se asigure:
- doi profesori de serviciu pe fiecare nivel (în funcţie de numărul de corpuri de
clădire al unităţii şcolare)
- doi profesori de serviciu în curtea şcolii.
- Graficul serviciului pe şcoală se supune aprobării directorului unităţii de
învăţământ;
- Atribuţiile specifice profesorilor de serviciu pe şcoală vor fi precizate ca anexă la fişa
postului fiecărui cadru didactic;
- Se vor întocmi ecusoane speciale pentru profesorii de serviciu, astfel încât să poată fi
purtate la vedere pe tot parcursul serviciului.
8.4.2. Derularea serviciului pe şcoală asigurat de cadrele didactice:
- Graficul serviciului pe şcoală, aprobat de director, devine obligatoriu pentru întregul
personal didactic;
- În fiecare zi lucrătoare, conform graficului, cadrele didactice îşi exercită atribuţiile
care le revin conform regulamentului de ordine interioară.
- Sarcinile şi atribuţiile profesorului de serviciu pe şcoală cuprind, în funcţie de
specificul fiecărei unităţi de învăţământ, în principiu, următoarele:
- profesorul de serviciu se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de
începerea programului de lucru pentru ziua respectivă;
- profesorul de serviciu părăseşte localul şcolii cu 15 minute după terminarea
programului orar;
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- în unităţile de învăţământ unde activitatea se desfăşoară pe două schimburi
şi profesorii de serviciu sunt stabiliţi şi îşi desfăşoară activitatea pe două schimburi;
- profesorul de serviciu verifică prezenţa agenţilor de pază şi a elevilor de
serviciu
- controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea PSI, curăţenia.
- prelucrează elevilor de serviciu, atribuţiile ce le revin, după caz;
- supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta
elevilor;
- urmăreşte consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi
semnarea integrală a orelor;
- asigură siguranţa cataloagelor şi a cancelariei;
- verifică şi asigură ordinea şi disciplina în pauze;
- controlează în pauze activitatea agenţilor de pază şi a elevilor de serviciu,
după caz;
- se interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale
anunţate pentru a lua măsurile ce se impun;
- conduce persoanele ce fac dovada intrării oficiale în unitate, procedând
conform regulamentului de ordine intrioară;
- va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de
informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru;
- va aviza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a
fost luată legătura cu părinţii acestora, şi s-a adus la cunoştinţă conducerii şcolii;
- va preda cataloagele profesorului din schimbul următor şi consemnează în
procesul verbal acest moment (am predat … am primit ...) şi prezenţa cataloagelor în
condiţii de siguranţă;
- consemnează în procesul verbal profesorii absenţi şi întârziaţi, va informa
operativ directorul de serviciu asupra problemelor deosebite apărute;
- controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor;
- se asigură de desfăşurarea tuturor orelor în sălile stabilite;
- asigură semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de
curs;
- este interzisă intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelaria şcolii;
- supraveghează elevii în timpul pauzelor;
- ia măsuri în ceea ce priveşte situaţiile ce constituie abateri de la
regulamentul intern (bătăi, stricăciuni, pagube, clase / elevi care deranjează orele,
pătrunderea persoanelor străine, etc.)
- aplică procedurile interne de sesizare a abaterilor şi de identificare a elevilor
care au săvârşit fapte ce contravin regulamentului intern şi normelor de conduită;
- asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru;
- în situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale
elevilor sau cadrelor didactice, anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei şi
concomitent medicul şcolar / medicul de la cea mai apropiată circumscripţie sanitară
sau unitate medicală de urgenţe / ambulanţa, în funcţie de gravitatea evenimentului;
- anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi intervenţie, în
cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon,
cazuri de forţă majoră, ş.a.);
- controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie;
- în cazul în care schimbul nu se prezintă, anunţă directorul de serviciu şi nu
părăseşte serviciul până nu se asigură persoana de schimb;
- se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele, condica de
prezenţă şi registrul de procese verbale, în deplină siguranţă;
- asigură părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs
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- la încheirea serviciului, întocmeşte procesul verbal, în care se consemnează
modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în
timpul serviciului;
- anunţă profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală în cazul
imposibilităţii efectuării serviciului, pentru a fi înlocuit.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor serviciului pe şcoală;
- se analizează de către conducerea unităţii şcolare, procesele verbale întocmite de
profesorii de serviciu, în mod curent şi sistematic;
- se analizează situaţiile deosebite apărute şi consemnate sau nu în procesele verbale,
în cadrul consiliului de administraţie sau profesoral, după caz, aplicându-se măsurile
care se impun;
- conducerea unităţii, în urma analizei şi valorificării rezultatelor serviciului pe şcoală,
va aduce la cunoştinţa organismelor şi instituţiilor abilitate, sau părinţilor, situaţiile
deosebite apărute şi demersurile întreprinse pentru soluţionarea operativă a acestora,
după caz;
- prin intermediul diriginţilor, se asigură informarea părinţilor / tutorilor legali, despre
comportamentul elevilor, situaţii deosebite apărute, conflicte, starea de sănătate,
abateri de la regulamentul intern sau norme de conduită; informarea în aceste cazuri
se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la
sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie.
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9. RESPONSABILITĂŢI şi RĂSPUNDERI în derularea procedurii
operaţionale

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Compartimentul
(postul) / acţiunea
(operaţiunea)
0
Inspectorii pentru
management
Inspectorul şcolar
general adjunct pentru
management
Inspectorul şcolar
general
Directorii unităţilor de
învăţământ
Profesorii de serviciu şi
profesorii responsabili
pentru organizarea
serviciului pe şcoală
Secretariatul
G.L.C.M.

I

II

III

IV

V

VI

...

1
E

2

3

4

5

6

...

V
A
Ap
Ap

Ah
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ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr.
anexă.

Denumire
anexă

Elaborator

Aprobă

0

1

2

3
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2.
...
n.
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4

13
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6

7
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CUPRINS

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
sau a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
Lista persoanelor la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Pagina

1
2
3

4.

Scopul procedurii operaţionale

4

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5

14

6.

Documentaţia
referinţă)

aplicabilă procedurii operaţionale (documente de

6

7.

Definiţii
şi
operaţională

abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

7

8.
9.

Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea procedurii operaţionale

8
12

10.

Anexe, înregistrări, arhivări

13

11.

Cuprins

14

15

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE
A CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE) reprezintă interesele elevilor
dinLiceul Tehnologic Lupeni.
Art. 2 Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă,partener al
Liceului Tehnologic Lupeni.
Art. 3 Consiliul Şcolar al Elevilor, este organizat şi funcţionează conform
prezentului Regulament - cadru..
Art. 4 Obiectivele Consiliului Şcolar al Elevilor (CŞE) sunt realizarea şi
derularea unui parteneriat educaţional viabil/funcţional în sistemul educaţional
preuniversitar din Lupeni, în care elevii să îşi exprime liber interesele şi să
participe activ la procesul decizional.
CAPITOLUL II
ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE
Art. 6 ( 1 ) Consiliul Şcolar al Elevilor este format din 26 de membri, după cum
urmează:
- 26 şefi de clase,
- preşedintele şi 3 vicepreşedinţi .
(2 ) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor sunt aleşi prin vot democratic
la nivelul Liceului Tehnologic Lupeni.
(3 ) în situaţii speciale, Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor/ pot fi
supliniţi sau înlocuiţi de vicepreşedinţi
(4 )
încetarea calităţii de elev sau după caz, demiterea din funcţia de
preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor, atrage după sine pierderea calităţii
de membru CŞE
Art.7 Organismele de conducere a Consiliului Şcolar al Elevilor sunt:
(1 ) Adunarea Generală. Este forul suprem de decizie, în cadrul căreia se
stabilesc obiective cu privire la activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor şi
eventualele modificări ale Regulamentului Cadru de Organizare şi
Funcţionare.
(2 ) Biroul Executiv. Este structura operativă şi este alcătuit din:
Preşedintele CŞE,1 Secretar CŞE şi 3 Vicepreşedinţi.
Str. Tineretului, nr. 43, jud. Hunedoara,
Tel/fax: +4(0)254560779
e-mail: gsimlupeni@yahoo.com
pagina web: http://ltehlhd.ro/

II. 1 Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor
Art. 8 ( l ) Adunările Generale au caracter ordinar sau extraordinar.
Adunarea Generală ordinară se desfăşoară odată pe an şi are
următoarea structură:
a ) alegeri pentru funcţia de secretar.
b ) prezentarea Rapoartelor de activitate .
c ) sesiuni de formare furnizate de instituţii guvernamentale sau
non-guvernamentale cu activitate si scop educaţionale.
d ) stabilirea strategie de dezvoltare a CŞE pe termen scurt, mediu şi
lung.
e ) stabilirea calendarului de activităţi.
(3 ) Adunarea Generala extraordinară este convocată la iniţiativa a cel
puţin 2/3 din numărul de membri ai Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al
Elevilor a jumătate plus unu din membrii AG sau a consilierului educativ al
L.Teh.L. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor se desfăşoară in concordanţă
cu deciziile Adunării Generale.
(4 ) La Adunarea Generală participă toţi membrii de drept ai Consiliului
Şcolar al Elevilor.
(5 ) Adunarea Generală este validă în condiţiile prezenţei a minimum
jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Şcolar al Elevilor.
Art. 9 ( 1 ) Adunarea Generală a Consiliul Şcolar al Elevilor emite hotărâri
valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Şcolar
al Elevilor prezenţi.
(2 ) Adunarea Generală a Consiliul Şcolar al Elevilor emite recomandări
pentru colectivele de elevi ai Liceului Tehnologic Lupeni, cu respectarea
reglementarilor legale aflate in vigoare .
(3 ) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor este legal
constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor de
drept. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul minim necesar de
membri, se va proceda la o nouă convocare după minimum o lună.
Art. 10 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii Consiliul Şcolar al
Elevilor colaborează cu Consilierul Educativ de la Liceul Tehnologic Lupeni,
cu directorii şi cadrele didactice de la Palatele şi Cluburile elevilor cu Direcţiile
Judeţene pentru Tineret, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si
Sportului cu structuri asociative studentesti din Romania, CRE , CJE/CME , cu
structurile asociative ale părinţilor şi cu alte instituţii de specialitate locale,
regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale ori neguvernamentale.
(2 )
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11.2 Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor
Art. 1 1 ( 1 ) Structura operativă a Consiliului Şcolar al Elevilor este Biroul
Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor, ales prin vot democratic.
(2) Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor este format din 5
elevi care îndeplinesc următoarele funcţii;
(a )
1 Preşedinte
(b )
3 Vicepreşedinţi
(c )
1 Secretar Executiv .

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII Şl RESPONSABILITĂŢI
Art. 12 Consiliul Şcolar al Elevilor prin Biroul Executiv are următoarele
atribuţii şi responsabilităţi:
(1 )
Reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor colaborând cu
factorii de decizie din cadrul Liceului Tehnologic Lupeni pentru
respectarea drepturilor elevilor aşa cum rezultă din Convenţiile
internaţionale la care România este parte semnatară.
(2 )
Asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea Liceului Tehnologic
Lupeni, identificând, receptând şi propunând acestuia spre dezbatere şi
soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor din şcoală.
(3 )
Elaborează proiectul-cadru al Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Şcolra al Elevilor si monitorizează
respectarea acestuia la nivelul şcolii. Regulamentul de Organizare si
Funcţionare al Consiliului Şcolar al Elevilor este aprobat prin votul a
minim 2/3 din membrii CŞE. De asemenea elaborează documente şi
seturi de proceduri privind organizarea interna şi funcţionarea.
(4 )
Desemnează reprezentanţii în comisiile de lucru ale Liceului
Tehnologic Lupeni şi ale altor instituţii carc îi solicită colaborarea.
(5 )
Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a
proiectelor şcolare şi extraşcolare.
(6 )
Organizează seminalii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de
experienţă, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi.
(7 )
Prezintă semestrial Liceului Tehnologic Lupeni, Raportul de
activitate.
(8 )
Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii
şcolare.
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Comunică permanent cu CRE şi CJE/CME .
(1 0 )
Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri
destinate elevilor.
(1 1 )
Elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în
colaborare cu diverse instituţii.
(1 2 )
Propune spre aprobare Adunării Generale Strategia de dezvoltare a
CŞE.
(1 3 )
Elaborează o strategie de acţiune si de mediere, în situaţia în care
drepturile şi interesele elevilor sunt ameninţate sau lezate.
Art.13 Mandatul membrilor Biroului Executiv încetează în următoarele cazuri;
a . Demisie, care trebuie anunţată Biroului Executiv cu cel puţin o lună
înainte.
b . Imposibilitatea de exercitare a mandatului şi a atribuţiilor pentru o
perioada mai mare de 3 luni.
c . Transfer la o altă unitate de învăţământ.
d . Conform deciziei Consiliului Şcolar al Elevilor, pe baza activităţii
desfăşurate, prin votul a minim 2/3 din membrii acestuia.
e . Conform deciziei Consiliului Şcolar al Elevilor, la încetarea calităţii d e
elev.
f. La propunerea a jumătate plus unu din membrii Biroului Executiv şi
aprobarea prin vot cu majoritate simplă a membrilor Biroului Executiv.
Art. 14 Mandatul membrilor Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor
este de maximum 2 ani.
Art. 15 Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor se întruneşte
trimestrial şi extraordinar la solicitarea a jumătate plus unu din clin numărul
membrilor.
Art. 16 Convocarea Biroului Executiv se face cu cel puţin o săptămână înaint e
de întâlnire.
Art. 17 Întâlnirea Biroului Executiv este legal constituită prin prezenţa a
jumătate plus unu din numărul membrilor.
Art. 18 Ordinea de zi a întâlnirilor Biroului Executiv al CŞE se poate schimba
doar prin votul majorităţii simple.
Art. 19 La întâlnirile reprezentanţilor Consiliului Şcolar al Elevilor, precum şi
la şedinţele Biroului Executiv pot participa şi reprezentanţi ai ME. De
asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor
non-guvernamentale sau ai altor instituţii cu care colaborează ConsiliulŞcolar
al Elevilor, cu acordul membrilor Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al
Elevilor.
Art. 20 Relaţia dintre Consiliile Regionale si Judeţene ale Elevilor si Consiliul
Şcolar al Elevilor, prin Biroul Executiv este una de subordonare, parţial cu
caracter de mentorat.
Art. 21 (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Consiliului Şcolar
al Elevilor la Adunările Generale, conferinţe, seminalii, întâlniri de lucru,
(9 )
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constând în transport, cazare, masă, vor fi suportate de Liceul Tehnologic
Lupeni .
(2) Decontul legat de deplasarea membrilor CNE/CRE/CJE. se face de
către ISJ/ISMB în baza ordinului de deplasare.
.
III. 1 Preşedintele
Art. 22 (1) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor este ales pe o perioada de
maxim 2 ani dintre elevii L. Teh.L., prin votul majoritar al elevilor.
(2 ) Fiecare elev, are un singur drept de vot.
Art.23 Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii:
a . Intermediază legătura dintre CJE;CRE.
b . Reprezintă C.Ş.E. la diverse evenimente/manifestări naţionale sau
internaţionale.
c . Exprimă opinii, puncte de vedere şi reacţii ale Consiliului Şcolar al
Elevilor.
d . Convoacă şi susţine împreună cu membrii Biroului Executiv al
Consiliului Şcolar al Elevilor, conferinţe de presă.
e . Elaborează şi aprobă comunicate de presă.
f. Aprobă, promovează şi implementează politica de acţiune şi imagine a
CNE pe care o propune ME în vederea finanţării.
g . Conduce întâlnirile Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor.
h . Prezidează Adunările Generale ale Consiliului Şcolar al Elevilor.
i . Pregăteşte împreună cu secretarii şi vicepreşedinţii, agenda şedinţelor.
j. Asigură respectarea prezentului Regulament de către toţi membrii
Consiliului Şcolar al Elevilor.
k. Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine şi
respectare a disciplinei şi libertăţii de exprimare a tuturor membrilor
Consiliului Şcolar al Elevilor.
I. Propune spre adoptare hotărârile Consiliului Şcolar al Elevilor.
m. Desemnează un înlocuitor din membrii Biroului Executiv al Consiliului
Şcolar al Elevilor,în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care
implică Consiliul Şcolar al Elevilor,
n. Trimite semestrial către Liceul Tehnologic Lupeni, Raportul de activitate
al Consiliului Şcolar al Elevilor.
Art. 22 Schimbarea din funcţie a preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor se
poate face la propunerea majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv al
Consiliului Şcolar al Elevilor, prin hotărârea adoptată cu votul a două treimi din
numărul membrilor Biroului Executiv, pe baza proceselor verbale încheiate la
întâlnirile regionale efectuate în acest scop, iar validarea se face în cadrul
Adunării Generale a Consiliului Şcolar al Elevilor.
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lII .2 Vicepreşedinţii
Art. 23 Vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor au următoarele atibuţii:
a . Coordonează activitatea Consiliilor Şcolar ale Elevilor din regiunea de
responsabilitate.
b . Asigură transpunerea în fapt a hotărârilor Consiliului Şcolar al Elevilor.
c . Oferă consiliere şi suport şefilor de clase la solicitarea acestora.
d . Moderează întâlnirile pe probleme specifice elevilor.
e . Aduc la cunoştinţa ME încălcări ale Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar..

IIl.3 Secretarii
Art. 24 Consiliul Şcolar al Elevilor are un secretar.
Secretarii, vor fi aleşi pe o perioada de maxim 2 ani de către Adunarea
Generală a CŞE în urma prezentării candidaturilor în faţa acestora.
Art.25.Secretarul are următoarele atribuţii
Pregăteşte agenda şedinţelor Biroului Executiv al Consiliului Şcolar al
Elevilor şi Adunării Generale a Consiliului Şcolar al Elevilor şi o face
cunoscută membrilor CŞE cu două săptămâni înainte.
b . Pregăteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentă.
c . Redactcază Procesele-verbale ale întâlnirilor, le postează pe site-ul
Consiliului Şcolar al Elevilor şi le transmite către toţi membrii
Consiliului Şcolar al Elevilor şi menţine activă comunicarea dintre
membrii Consiliului Şcolar al Elevilor, Biroul Executiv, LTL, Consiliile
Regionale ale Elevilor şi Consiliile Judeţene ale Elevilor.
d . în caz extraordinar, când preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuirile,
acestea îi revin secretarului.
Art. 26 Secretarul poate fi schimbat ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor, la
propunerea a două
treimi si prin votul a jumătate plus unu clin numărul membrilor Biroului
Executiv.
Art. 27 Mandatul membrilor Consiliului Şcolar al Elevilor încetează în
următoarele cazuri:
a . Demisie, care trebuie anunţată Biroului Executiv cu cel puţin doua
saptamani înainte.
b . Imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 3
luni.
c.Transfer la o unitate de învăţământ din afara judeţului
a.
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d.Conform deciziei Consiliului Şcolar al Elevilor,pe baza evaluării
activităţii desfaşurate.
e.Conform deciziei Consiliului Şcolar al Elevilor, la încetarea calităţii d e
elev.
f.La propunerea a jumătate plus unu a membrilor Biroului Executiv şi
aprobarea prin vot
cu majoritate simplă a membrilor Biroului Executiv.
IIl.4. CONSILIUL CONSULTATIV AL CŞE
Art. 28 (1) Este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar,
foşti membri CŞE si/sau persoane care sprijină activ CŞE, alese de către
membrii Consiliului Şcolar al Elevilor pe o perioada de 3 ani pentru a oferi
consultanţa şi pentru a facilita predarea/preluarea atribuţiilor, pe mandate
diferite, in cadrul CŞE. Este coordonat de către un cadru didactic, numit
coordonator CŞE.).
(2 ) Membrii Consiliului Consultativ asigură cadrul logistic şi legal
pentru buna desfăşurare a întâlnirilor C.Ş.E. Coordonatorul Consiliului
Consultativ sprijină direct activitatea Biroului Executiv al C.Ş.E. şi face
aprecieri şi recomandări asupra activităţii acestuia.
(3 ) în scopul asigurării legalităţii funcţionarii CŞE si a promovării
unei politici dc comunicare obiective şi transparente cu partenerii sociali,
membrii Consiliului Consultativ al CŞE nu pot fi membri ai vreunei
formaţiuni politice.
(4 ) Numărul membrilor Consiliului Consultativ nu poate ti mai mare
decât numărul membrilor Consiliului Şcolaral Elevilor.

.

CAPITOLUL IV
CONSILIUL ŞCOLAR al ELEVILOR (CSE)
Art. 29 În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie
Consiliul Şcolar al Elevilor (CSE) format din liderii elevilor de la fiecare clasă,
aleşi în mod democratic.
Art. 30. CSE funcţionează pe baza unui Regulament propriu elaborat de
CJE/CME şi adaptat la specificul şi nevoile şcolii, anexă la Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ.
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Art. 31. CSE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX-a - a
XlI-a/XIII-a sau din învăţământul postliceal, pentru a participa ca membru de
drept la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii cu drept de
contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.
CAPITOLUL V
SANCŢIUNI
Art. 3 2 ( I ) La nivelul responsabilităţilor membrilor CŞE reprezintă abatere
nerespectarea prevederilor; Art. 10, Art. 12, alin 1-12, Art.28, şi se
sancţionează cu propunerea de demitere.
(2 ) La nivelul responsabilităţilor membrilor CRE reprezintă abatere
nerespectarea prevederilor Art, 23 şi se sancţionează cu propunerea de demitere
Art. 3 3 ( I ) Absenţa nemotivată la mai mult de două şedinţe ale Biroului
Executiv la nivel de Consiliul Şcolar al Elevilor, atrage după sine demiterea.
(2) Absenţa nemotivată la mai mult de trei şedinţe ale Biroului Executiv
la nivel de Consiliul Judeţean al Elevilor, atrage după sine demiterea.
Art. 34. Propunerea de demitere a preşedintelui CŞE de către membrii
CJE-urilor din regiunea respectivă se face pe baza studierii Rapoartelor de
activitate

DISPOZIŢII FINALE
Art. 35 (1) Prezentul Regulament este adoptat de către Adunarea Generală a
CŞE.
(2 ) Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui .
(3 ) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii
CSE .
Art.36 Modificările prezentului Regulament se fac cu avizul CSE şi cu
aprobarea Liceului Tehnologic Lupeni.
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Anexa 1.

Formular
de
candidatură
Formularul va fi
însoţit de:
- Proiectul de dezvoltare a CNE
- C.V. European
- Recomandare din patea conducerii unitatii de învataniânt.
- Recomandare din partea Consiliului Elevilor din unitatea de în va ta mân
t/Consiliul Judeţean al Elevilor
- Planul strategic de acţiune.
- Funcţia pentru care candidează ______________________________
1. Date despre candidat
Denumirea
şcolare
Adresa

instituţiei

Nr. telefon/fax
Email
Website
Date de contact (tel. şi
e-mail)

1.
2
.

2. Descrieţi, pe scurt, cele mai importante caracteristici ale
dumneavoastră, relevante pentru CNE
3. Indicaţi trei dintre cele mai importante valori EUROPENE
dezvoltate de dumneavoastră pe care vreţi să Ie implementaţi în
sistemul de învăţământ prin intermediul CNE

3
.
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4.
Faceţi
o
scurtă
prezentare
activităţi/proiecte/programe comunitare*
implicat.

a
principalelor
în care aţi fost

Activitatea/proiectul
1.

Perioada în care s-a derulat

2.

Grup ţintă şi beneficiari, la
nivelul parteneriatului

3.

Coordonator

4.

Obiective

5.

Produsele finale si rezultatele
obţinute şi gradul lor de
utilizare
concretă
la
nivelul
parteneriatului,
al instituţiei şi în afara acesteia

6.

Metodele de evaluare
diseminare folosite

si

de

7. Impactul
(asupra
instituţiei,
personalului
şcolii,
elevilor,
părinţilor, comunităţii locale,
etc.)
8. Caracterul inovator
9. Sustenabilitatea
activităţilor
desfăşurate
şi
rezultatelor
obţinute la nivel instituţional şi
la nivelul parteneriatului
PRIORITĂŢILE
DUMNEAVOASTRA
C.N.E/C.R.E/C.J.E.
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PENTRU

DEZVOLTAREA

7. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU CNE/CRE/CJE
Activitate Perioada Grup (iuta şi Obiect Produsele
¡Metodele
a
de
beneficiari, ive
finale si
de
/Proiectul desfăşură la nivelul
rezultatele evaluare si
re
parteneriatul
aşteptate.
de
ui
Caracterul diseminare
inovator.
prevăzute.
Asigurarea
sustenabilit
ăţii

Data
Nume, prenume
Semnătura
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Impactul
aşteptat
(asupra
instituţiei,
personalului
şcolii,
elevilor,
părinţilor,
comunităţii
locale, etc.)

Anexă 8 decizia nr.

COMISII CARE FUNCȚIONEAZĂ LA NIVELUL ȘCOLII
AN ȘCOLAR 2021 – 2022

Cf. Noului regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP),
aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, art. 71
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:
a. cu caracter permanent;
b. cu caracter temporar;
a. cu caracter ocazional.
- Comisiile cu caracter permanent sunt:
• Comisia pentru curriculum;
• Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
• Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
• Comisia pentru controlul managerial intern;
• Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii.
Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară
activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii de învăţământ.
Str. Tineretului, nr. 43, jud. Hunedoara,
Tel/fax: +4(0)254560779
e-mail: gsimlupeni@yahoo.com
pagina web: http://ltehlhd.ro/

COMISII CARE FUNCȚIONEAZĂ LA NIVELUL ȘCOLII
AN ȘCOLAR 2021 – 2022
COMISII CU CARACTER PERMANENT
NR
CRT.
1.

COMISIA

COMPONENȚĂ

ATRIBUȚII / REPERE

Comisia pentru
curriculum

CRÎMU GHEORGHE – coordonator din
partea echipei manageriale
ANDREI MIRELA – responsabil comisie
RĂDUCU ADRIANA
BĂDILĂ CLAUDIU
FURDUI DANIELA
PERCA MINODORA ELIS- responsabil
comisie SCIM

 Procură documentele curriculare oficiale –
planuri cadru, programe scolare, ghiduri
metodologice, manuale
 Asigură aplicarea planurilor cadru de
învăţământ ce se realizează prin elaborarea
ofertei curriculare.
 Se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice prin
activităţi curriculare si extracurriculare
Cuprinde:
desfăşurate la nivelul instituţiei de învăţământ.
 Asigură fundamentarea dezvoltării locale de
curriculum pe baza experienţei, a resurselor
1.1.Subcomisia de elaborare - CRÎMU GHEORGHE – responsabil
scolii si a specificului comunitar.
a schemelor orare
subcomisie
 Asigură consultanţa cadrelor didactice în
- CĂDARIU MIRCEA
domeniul curricular.
 Asigură coerenţă între curriculumul naţional
1.2.Subcomisia
de - BĂDILĂ CLAUDIU – responsabil şi dezvoltarea locală, coordonarea dintre
diferitele discipline si rezolvă conflicte de
organizare a serviciului
subcomisie
prioritate dintre profesori si discipline în
pe școală
- CIUCU CRISTINA
interesul elevilor si al instituţiei de învățământ
-DĂNILĂ GEORGETA
-CHELARU IOANA FLORICA
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1.3.Subcomisia de elaborare - MIHAIASĂ ROMEO – responsabil
și avizare CDL și CDS
subcomisie
- IANC LILIANA
- ZOIA DORINA
1.4.Subcomisia
pentru - SZABO MIRELA – responsabil
concursuri școlare și - PLEȘA NICOLAE
olimpiade
- AMBRUȘ VERONICA ELENA
- MIHĂISĂ ROMEO

1.5.Subcomisia de orientare - CRÎMU GHEORGHE – responsabil
școlară și profesională
subcomisie
- MIHĂIASĂ ROMEO – Vulcan
-AMBRUŞ VERONICA-Lupeni
-CIUCU CRISTINA– Lupeni
-JULECĂTEAN DORINA-Lupeni
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1.6.Subcomisia diriginților

FURDUI DANIELA – responsabil
comisie diriginți
Membrii:
-ANDREI MIRELA
-AMBRUȘ VERONICA
-BĂDILĂ CLAUDIU
-BOLOG VASILE
-CĂLUGĂR REMUS SEBASTIAN
-CIUCU CRISTINA
-CHELARU IOANA FLORICA
-DÎLJA INGRID SIMONA
-FEIER IOANA
-FURDUI DANIELA
-DĂNILĂ GEORGETA
-IANC LILIANA
-JULECĂTEAN DORINA
-LUNGU MIRABELA
-MIHĂIASĂ ROMEO
-MUTICĂ PETRU PAVEL
-NAPĂU STOICA ALINA
-PERCA MINODORA
-POPA-NICA LOREDANA
-POPESU ALIN
-PRODAN IONELA
-RĂDUCU ADRIANA
-VASIU CONSTANȚA
-VELCEA FĂNEL
-SZABO MIRELA
-ZOIA DORINA
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1.7.Subcomisia prof din aria
curriculară limbă și
comunicare

1.8.Subcomisia prof din aria
curriculară matematică și
științe

POPA-NICA LOREDANA -responsabil
CIUCU CRISTINA
BUTUȘINĂ CAMELIA
AMBRUȘ ELENA VERONICA
DÎLJA INGRID SIMONA
TĂRĂU FLOARE
LUNGU MARIA MIRABELA

RĂDUCU ADRIANA -responsabil
PERCA
MINODORA
ELIS
BUCURAURELIA
MUTICĂ PETRU PAVEL
MANCI ADELA
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1.9.Subcomisia prof din aria
curriculară om și
societate

BĂDILĂ CLAUDIU
VELCEA FĂNEL
PLEȘA NICLOAE
NAPĂU-STOICA ALINA
JULECĂTEAN DORINA
CROITORIU SANDU DANIEL

1.10. Subcomisia prof din
aria curriculară
Tehnologii

ANDREI MIRELA-responsabil
BOLOG VASILE
BOLOSIN C-TIN
CALOTĂ ȘTEFAN ANDREI
CĂLUGĂR REMUS SEBASTIAN
CHELARU FLORICA
CIOC MIHAELA
CRÎMU GHEORGHE
DĂNILĂ GEORGETA
FEIER IOANA
FURDUI DANIELA
IANC LILIANA
MIHĂIASĂ ROMEO ȘOFRON
PANTE LOREDANA LUMINIȚA
PETROVAN ROXANA MARIA
POPESCU ALIN
POSTOLACHE DUMITRIȚA
PRODAN IONELA
SZABO MIRELA
VASIU CONSTANȚA
ZOIA DORINA
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2.

Comisia de evaluarea şi
asigurarea calităţii
( CEAC )

3.

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

-

VASIU
CONSTANŢA
–
coordonator CEAC
 Elaborează şi coordonează aplicarea
ANDREI MIRELA
procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
- AMBRUȘ VERONICA ELENA
asigurarea calităţii aprobate de conducerea şcolii
- RĂDUCU ADRIANA– lider sindical
conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de
părinte propus de CRP
legislaţia în vigoare
- – Consiliul Local
 Elaborează anual un raport de evaluare internă
- Elev propus de CSE
(RAEI) privind calitatea educaţiei în şcoală și îl
încarcă online pe site-ul Aracip si la avizier,
website.
 Elaborează propuneri de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei
 Cooperează cu agenţia română specializată
pentru asigurarea calităţii ARACIP, cu alte
agenţii şi organisme abilitate sau instituţii
similare din ţară sau din străinătate potrivit legii
AMBRUȘ ELENA– responsabil
comisie
medic medicina muncii – Dr.
MORAR ANA
STAN DANIEL
BĂDILĂ RAMONA
RĂDUCU ADRIANA
MIHĂIASĂ ROMEO

Atribuţiile subcomisiei SSM
 Elaborează planul de măsuri în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
 Prelucrează normele de securitate și sănătate
în muncă pe diferite compartimente şi activităţi,
ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot
interveni;
 Organizează instructaje de protecţie a muncii
pe activităţi (de 2 ori pe an);
 Efectuează instructajele de protecţie a muncii
pentru activităţi extracurriculare (de către
conducătorii activităţilor);
Atribuţiile subcomisiei pentru situatii de
urgenţă sunt:
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 Organizează activitatea de prevenire şi
stingere a incendiilor prin planul anual de muncă
stabilind măsurile pentru paza contra incendiilor
la nivelul școlii;
 Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi
prezintă periodic normele şi sarcinile de
prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin
personalului şi elevilor, precum şi consecinţele
diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
 Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale
pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate
fondurile necesare.
 Difuzează în sălile de clasă, laboratoare,
cabinete etc, planurile de evacuare în caz de
incendiu şi normele de comportare în caz de
incendiu.
 Prezintă materiale informative şi de
documentare care să fie utilizate de diriginţi,
profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a
incendiilor.
 Realizează, pe bază de proces verbal,
instructajul cadrelor didactice, didactice
auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile
de protecţia muncii şi pază contra incendiilor şi
protecţie civilă
 Stabileşte un program semestrial de
popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale
(cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de
om (incendii, războaie, poluare radioactivă,
chimică, etc.).
 Prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie
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fizică, informatică, chimie, fizică, biologie
normele de protecţia muncii şi pază contra
incendiilor, care vor fi dezbătute cu elevii pe
bază de proces verbal.
 Informează cu operativitate conducerea
asupra tuturor neregulilor care pot apărea în
sistemul de prevenire a incendiilor sau de
protecţie a muncii
4.

Comisia pentru controlul
-PERCA MINODORA ELIS –
managerial intern ( SCIM) președinte comisie
-CRÎMU GHEORGHE –membru
-BĂDILĂ CLAUDIU- membru
-RĂDUCU ADRIANA- membru
-AMBRUŞ VERONICA- membru
-DANCI MARIANA –
compartiment contabilitate
-BONGIOI IOANA –compartiment
secretariat
-STAN DANIEL – compartiment
administrativ
-VASIU CONSTANŢA –
responsabila comisiei CEAC

5.

Comisia pentru prevenirea
și eliminarea violenței, a
faptelor de corupție și
discriminării în mediul
școlar și promovarea
interculturalității
Include comisia de violență

BUCUR AURELIA – director
PERCA MINODORA ELIS –
preşedintele comisiei de control intern/
managerial
BONGIOI IOANA – secretar şef
STAN DANIEL – reprezentant
compartiment administrativ
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 Elaborează strategia de monitorizare-controlevaluare
 Elaborează proiectul de dezvoltare
institutional, planul managerial şi planul
operaţional
 Verifica şi evaluează continuu funcţionarea
sistemului de control intern si a elementelor sale
specifice.
 Aduce la echipei manageriale
disfuncţionalităţile /problemele identificate
împreună cu măsurile corective propuse

Comisia are drept scop promovarea, în cadrul
unităţii de învăţământ, a principiilor, care
valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care
toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără
discriminare şi excludere generate de originea
etnică, deficient fizice sau mentale, origine
culturală sau socio-economică, limbă maternă.

și comisia de cercetare
disciplinară

SZABO MIRELA – reprezentant
cadre didactice
POPA-NICA LOREDANA –
consilier pentru integritate
BĂDILĂ CLAUDIU – secretar
comisie
JULECĂTEN DORINA- psiholog
școlar

 Elaborează şi implementează coduri de
conduită a personalului și a elevilor, care să
reglementeze comportamentele
nondiscriminatorii la nivelul unităţii
 Identifică și analizează cazurile de
discriminare și înaintarea de propuneri de
soluţionare a acestora
 Previne și mediază conflicte apărute
 Monitorizează și evaluează acţiunile
întreprinse pentru prevenirea și combaterea
discriminării
 Elaborează anual un raport care să conţină
referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea
discriminării

COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL
NR
COMISIA
CRT.
2.
Comisia pentru
proiecte
și programe
educative
școlare și
extrașcolare

COMPONENȚĂ

ATRIBUȚII / REPERE

FURDUI DANIELA – responsabil
comisie
PERCA MINODORA
IANC LILIANA
JULECĂTEAN DORINA
VELCEA FANEL
BĂDILĂ CLAUDIU
SZABO MIRELA

 Elaborează planul anual şi monitorizează activitatea
referitoare la cercurile ştiinţifice, culturale şi sportive;
 Monitorizează activităţile extracurriculare desfăşurate la
nivelul claselor;
 Organizează activităţile extracurriculare la nivelul şcolii;
 Asigură pregătirea şi participarea la concursurile şcolare ce
vizează activitatea extracurriculară;
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POPESCU ALIN
Un elev - reprezentant Consiliul
elevilor
Subcomisia diriginților

Responsabilităţi :
 Activitatea extracurriculară cuprinde activităţi extraşcolare
informale si nonformale, desfăşurate în clase, în cluburi,
tabere şcolare, baze turistice, instituţii ştiinţifice, culturale,
artistice şi sportive.
 Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu
caracter stimulativ sau recreativ, de dezvoltare a spiritului de
iniţiativă al elevilor şi cu participarea opţională:
 Cercuri pe obiecte de studiu, ştiinţifice, tehnicoaplicative,
cultural-artistice, sportive, interdisciplinare, etc.;
 Meditaţii şi consultaţii, consemnate în condica de prezenţă
şi aprobate de director, la iniţiativa cadrelor didactice sau la
solicitarea elevilor, pentru îmbunătăţirea performanţelor
şcolare;
 Vizite şi excursii, aprobate de director, pe baza
propunerilor profesorilor-diriginţi sau profesoruluiconducător,
care îşi asumă răspunderea pentru întreaga lor desfăşurare; Redactarea de reviste şcolare şi de alte materiale de
promovare a imaginii scolii ;
Simpozioane, concursuri, ateliere, cursuri maiestrie,etc.

3.

Comisia
formare
profesională

DĂNILĂ GEORGETA – responsabil
comisie
VELCEA FĂNEL
NAPĂU –STOICA ALINA
CIUCU CRISTINA
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 Se preocupă de coordonarea activităţii de perfecţionare
metodică şi de formare continuă;
 Întocmeşte tabloul de bord privind situatia creditelor/
cursurilor perfecţionare de 90 CPT/ 5 ani;
 Centralizează și actualizează fișșa de formare și
perfecționare a cadrelor didactice;
 Prezintă conducerii evidenţa corectă a participării cadrelor
didactice la activităţile mai sus menţionate, cu ajutorul

responsabilior de catedre;
 Menţine legătura cu I.S.J. si CCD pentru a duce la
cunoştinţa cadrelor didactice toate informaţiile privind
perfecţionarea metodică şi de formare continua.
 Propune participarea cadrelor didactice la cursuri de
perfecţionare în urma actiunilor de identificare şi stabilire a
nevoii de formare a personalului didactic
5.

6.

7.

8.

Comisia
paritară

Membri din partea patronatului:
Prof. Bucur Aurelia, director
Prof. Crîmu Gheorghe,director
adjunct
Prof. Vasiu Constanţa , membru CA
Membri din partea sindicatului:
Prof. Răducu Adriana, lider sindicat
Prof.Bădilă Claudiu
-

Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare.

Stan Daniel ,administrator

Comisia de
implementare
și
monitorizare
a platformei
Comisia de
lucru pentru
ROFUIP si
ROI

-

Comisia de
încadrare și

BONGIOI IOANA – responsabil
comisie

Crîmu Gh – director adjunct
Cadariu Mircea-inginer de system
Profesorii diriginți

Președinte – Furdui Daniela
Membri
1. Ianc Liliana
2. Cadariu Mircea

 Introduce datele elevilor în platformă
 Creează codurile de acces pentru elevi, profesori, părinți
 Sprijină elevii și profesorii în crearea conturilor
 Revizuiește la fiecare început de an, si oridecâte ori e
nevoie, Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de
organizare și funcţionare a unităţii școlare.
 Îl prezintă și supune spre aprobare Consiliului de
Administraţie și Consiliului profesoral, îl afișează la avizierul
școlii.
 Realizează pontajul personalului (didactic, didactic auxiliar
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salarizare a
personalului
unității școlare

CRÎMU GHEORGHE – director
adjunct
BALINT DOINA
RĂDUCU ADRIANA
-

şi nedidactic)
 Prezintă directorului, lunar, după realizarea pontajului,
fişele personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru
avizare
 Asigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în
grila de salarizare (aplicarea corectă şi respectarea
dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile
personalului)
 Întocmeşte şi verifică statele de funcţii şi de salarii
 Listează fluturaşii cu salarul lunar şi îi distribuie
angajaţilor, înaintea datei de acordare a drepturilor salariale
 Informează operativ angajaţii școlii în legătură cu orice
modificări intervenite în legislaţia privitoare la acordarea
drepturilor salariale
 Prezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor
lunare de salarizare
 Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu
respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare
în vigoare;
Stabileşte programul de activitate al comisiei

9.

Comisia
responsabilă de
gestionarea
Sistemului
Informatic
Integrat al
Învăţământului

-CRÎMU GHEORGHE, director adjunt –
preşedinte
-CADARIU MIRCEA –administrator SIIIR
-BALINT DOINA – membru
-BONGIOI IOANA-membru
-STAN DANIEL –membru
-AMBRUŞ VERONICA –membru

13

 Urmărește acurateţea şi corectitudinea datelor colectate şi
introduse în SIIR, în concordanţă cu planul de încărcare şi
utilizare a datelor;
 Respectă întocmai prevederile legale în vigoare, şi
răspunde pentru corectitudinea, completitudinea datelor în
SIIR

din România
(SIIIR)

- FLOREA GABRIELA–membru

10.

Comisia de
acordare a
burselor şi a
altor forme de
sprijin material
pentru elevi:

11.

Comisia de
monitorizare a
acordării
bursei
profesionale:

12.

Comisia de
recepție,
inventariere și
casare a
resurselor
materiale

-BUCUR AURELIA – responsabil comisie
-FURDUI DANIELA
-CĂLUGĂR REMUS SEBASTIAN
-PRODAN IONELA
-ANDREI MIRELA
-DĂNILĂ GEORGETA
-BALINT DOINA – secretară
-DANCI MARIANA –contabil
-BUCUR AURELIA – responsabil comisie
-FURDUI DANIELA
-CĂLUGĂR REMUS SEBASTIAN
-PRODAN IONELA
-ANDREI MIRELA
-DĂNILĂ GEORGETA
-BALINT DOINA – secretară
-DANCI MARIANA –contabil
IANC LILIANA – responsabil
comisie
FLOREA GABRIELA
ANDREI MIRELA
PERCA MINODORA ELIS
MIHĂIASĂ ROMEO ȘOFRON

Comisia pentru
documente
şcolare şi
arhivă

BALINT DOINA – responsabil
comisie
BONGIOI IOANA
DANCI MARIANA

13.

 Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor
beneficiari de burse, asigurând respectarea legislaţiei în
vigoare

Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari
de burse, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare

Constată si verifică existenţa tuturor elementelor
patrimoniale

 Stabileste cu exactitate existenţa stocurilor (obiecte, tip,
calitate) şi le înscrie în listele de inventar
Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare
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14.

15.

Comisia de
achiziționare,
recuperare și
gestionare a
manualelor:
Comisia
program ”A
doua șansă”

16.

Comisia pentru
publicații,
promovarea
imaginii școlii

17.

Comisia
internă de
evaluare
continuă

FLOREA GABRIELA
FLOREA GABRIELA – responsabil
comisie
Diriginții claselor
-

Bucur Aurelia director- preşedinte
Balint Doina –secretar
Membrii: -Napău-Stoica Alina
-Bolog Vasile
-Lungu Maria Mirabela
- Dîlja Ingrid Simona
- Cădariu Mircea- informatician Coodonator program „A doua şansă” Răducu Adriana
-CIUCU CRISTINA – responsabil comisie
membrii: - IANC LILIANA
- AMBRUŞ VERONICA
ELENA
- JULECĂTEAN DORINA
- CĂDARIU MIRCEA
BUCUR AURELIA- președinte
Membrii: -VASIU CONSTANȚAresponsabil CEAC
-SCHILERU BIANCA – medic
școlar
-JULECĂTEAN DORINA –
psiholog școlar, reprezentant CPEAS
- ANDREI MIRELA– responsabil
de caz
-DĂNILĂ GEORGETA –
responsabil de caz
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Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare

Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare

Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare

Își desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare

-diriginți -responsabil de caz

Notă! Pe parcursul anului școlar, în funcție de necesități, se vor organiza și alte comisii.
Director,
Prof. Bucur Aurelia
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ANEXA 9. REGULAMENTUL DE ACCES ÎN LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Liceul Tehnologic Lupeni este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor
normative elaborate de Ministerul Educaţiei, și Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a
Regulamentului intern al liceului.
(2) Regulamentul intern (R.I.) cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic
Lupeni, în conformitate cu: Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul M.E.C, nr. 5447/ 31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al
României, Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii; Legea nr. 53/ 24
ianuarie 2003- Codul muncii cu completările ulterioare; O. M. E. C. T. nr. 1409/ 29. 06. 2007 cu privire la Reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; Legea nr. 272 din 21. 06. 2004 care promovează şi
garantează drepturile copilului; Legea nr. 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ modificată şi
completată cu Legea nr. 29/ 2010; Instrucţiunile comune privind profesorii de legislaţie rutieră şi a instructorilor auto precum şi
normele legislative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolilor de conducători auto; Contractul Colectiv de Muncă
Unic la Nivel de Ramură Învăţământ, , Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin Ordinul M.E.C, nr. 5447/ 31.08.2020, Ordinul M.E.C.Nr.5545/10.09.2020 privind aprobarea
Metodologiei cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului precum și
prelucrarea datelor cu caracter personal, Ordinul comun M.E.C Nr.5487/31.08.2020 și M.S Nr.1494/31.08.2020 pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,.
Art. 2. (1) Regulamentul de acces în în Liceul Tehnologic Lupeni, stabileşte norme ce se aplică atât elevilor,
personalului didactic şi nedidactic, cât şi celor care lucrează ca detaşaţi, suplinitori sau la cumul pe perioadă determinată.
Art. 3. (1) Regulamentul de acces în Liceul Tehnologic Lupeni este aprobat de Consiliul de administraţie, cu
participarea reprezentantului grupei sindicale existentă în şcoală, şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.
(2) Regulamentul de acces în Liceul Tehnologic Lupeni se propune şi se dezbate de către consiliul
profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.
(3) Respectarea Regulamentului de acces în Liceul Tehnologic Lupeni este obligatorie pentru tot
personalul salariat al liceului, pentru elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora etc.
Art. 4. În incinta liceului, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care
pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
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CAPITOLUL II
ORDINEA, DISCIPLINA, SECURITATEA ŞI SIGURANŢA ÎN MUNCĂ. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN
MEDIUL ŞCOLAR
Art. 5. În cadrul Liceului Tehnologic Lupeni s-a constituit şi funcţionează comisia pentru prevenirea şi

eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii, pentru anul şcolar 2021 – 2022 în următoarea componenţă:
-

-

BUCUR AURELIA- director

PERCA MINODORA ELIS – președintele comisiei de control intern managerial
BONGIOI IOANA – secretar șef
STAN DANIEL –reprezentant compartiment administrativ
SZABO MIRELA – reprezentant cadre didactice
POPA-NICA LOREDANA – consilier pentru integritate
BĂDILĂ CLAUDIU – secretar comisie
JULECĂTEAN DORINA
Un elev- Reprezentant Consiliul elevilor
Art. 6. Membrii comisiei şi profesorii de serviciu pe școală vor urmării respectarea regulilor, de către angajaţi

precum şi de către elevi, privind întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar.
(1) În prima oră de dirigenţie, dirigintele responsabilul cabinetului/ clasei preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt
instruiţi cu privire la normele generale de sănătate şi securitate a muncii, prevederile Regulamentului Intern şi prevederile
prezentului regulament, măsurile de igienico- sanitare și de distanțare impuse de pandemia Covid 19, Metodologiei cadru
privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului precum și prelucrarea datelor cu
caracter personal.
(2) Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat la directorul
colegiului sau la profesorul / paznicul de serviciu. În contextul pandemiei COVID -19 este interzisă intrarea persoanelor străine
în spațiile în care se desfășoară procesul instructiv educativ.
(3) În timpul orelor de curs uşa de intrare a elevilor se încuie, accesul în şcoală al elevilor fiind permis pe ușa
principalǎ de acces pe baza legitimaţiei de elev, aceştia fiind înregistraţi în registrul de intrare - ieşire.
(4) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală.
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(5) Pentru tulburarea liniştii şcolii elevii vor fi sancţionaţi, conform Regulamentului de organizare și funcționare.
(6) În cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al şcolii, elevul are obligaţia
să anunţe dirigintele sau conducerea liceului.
(7) Accesul angajaţilor precum şi al elevilor în liceu se permite numai cu ţinută decentă, cu însemnele şcolii (ecuson,
respectiv carnet de elev cls IX-XII ), adaptată la specificul orelor din program (pregătire teoretică, educaţie fizică,
lucrări de laborator, pregătire practică ).
(8) Atât angajaţii cât şi elevii liceului au obligaţia de a purta legitimaţia la loc vizibil, toată perioada cât desfăşoară
activităţi în şcoală.
(9) Se interzice folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau video, reportofon etc.) în
incinta unităţii fără avizul conducerii şcolii.
(10) Se interzice folosirea telefonului mobil în timpul orelor, doar dacă este folosit pentru documentare în timpul
lecțiilor, cu acordul cadrului didactic.
(11) Dacă starea de sănătate a elevului se deteriorează în incinta şcolii, acesta are obligaţia să se prezinte la cabinetul
medical şcolar pentru consultaţie și sǎ anunţe în cel mai scurt timp profesorul dirigintele sau profesorul de serviciu, în cazul în
care este învoit medical de la cursuri.
(12) Pentru păstrarea disciplinei în şcoală și asigurarea condițiilor speciale impuse de pandemia Covid -19 se asigură
zilnic, profesori de serviciu – corpul A și corpul B( unul pe fiecare nivel și unul în curte), care vor asigura buna desfășurare a
intrării eșalonate a elevilor, purtarea măștii, distanțarea socială, igienizarea mâinilor, urmarea traseelor marcate pe coridoare și
în curte.
(13) Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este
necesară aprobarea conducerii școlii.
(16) Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă.
Art. 7. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnităţii
(1) În cadrul Liceului Tehnologic Lupeni relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi: salariaţi,
elevi şi angajator.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
Art. 8. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile
Abaterea disciplinară
Consum de alcool în timpul
programului de serviciu
Neîndeplinirea sarcinilor de
serviciu de pază a şcolii
(părăsirea postului de pază,
dormit în post etc.)
Întârziere la ore/serviciu

Sancţiuni aplicabile
Reducerea salariului de bază
la prima abatere şi desfacerea
contractului de muncă la a 2-a
abatere.
Reducerea salariului de bază
la prima abatere şi desfacerea
contractului de muncă la a 2-a
abatere.
Se consemnează în condica
de prezenţă
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Procedura disciplinară
Conform Codului muncii

Conform Codului muncii

Atenţionare în faţa Consiliului profesoral şi/ sau a
Consiliului de administraţie
Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 5 minute

Atitudine necorespunzătoare faţă de
colegi sau faţă de elevi

Observaţie

Nerespectarea atribuţiilor de către
profesorul/învăţătorul/instructorul de
serviciu
Nerespectarea atribuţiilor precizate în
fişa postului

Observaţie

Atenţionare în faţa Consiliului profesoral şi/ sau a
Consiliului de administraţie
Diminuarea calificativului anual
Reducerea salariului de bază pe o durată de o
lună cu 5% (conf. Codului muncii art. 264, alin.(1),
lit. (d)) la a doua abatere
Reducerea salariului de bază pe o durată de o
lună cu 5% (conf. Codului muncii art. 264, alin.(1),
lit. (d)), la a doua abatere

Observaţie

Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca prevederile ROI şi fişa postului,
precum şi cele care afectează în orice mod procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia.
Art. 9. Reguli privind procedura disciplinară
Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor disciplinare numită de Consiliul profesoral
la începutul anului şcolar, respectându-se prevederile din Legea nr. 1/ 2011 şi Codul muncii.
CAPITOLUL III
ELEVII
Art. 10. Drepturile şi atribuţiile elevului şi exercitarea calităţii de elev sunt reglementate de ROFUIP aprobat prin prin
Ordinul M.E.N.C.S, nr. 5079/ 31.08.2016 și Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin Ordinul M.E.C, nr. 5447/ 31.08.2020
Art. 11. (a) Elevii au acces în incinta unităţii şcolare şi la orele de curs, activităţi practice şi extraşcolare, pe baza
legitimaţiei şi a carnetului de elev, vizate pentru anul şcolar în curs.
(b) Elevii pot veni la şcoală cu bicicleta/ motoreta (doar cu acordul scris al părinţilor), pe care le pot lăsa
securizate lângă cabina paznicului.
Art. 12. a. Ţinuta vestimentară, tunsura şi, în general, aspectul exterior trebuie să fie decente. Se interzice vopsirea
stridentă a părului şi adoptarea unui aspect excentric.
b. La orele de instruire practică (atelier/ laborator) se vor purta salopetă sau halat şi echipament de protecţie.
Art. 13. Prin comportamentul şi atitudinea lor, elevii trebuie să respecte regulile de bună-cuviinţă.
Art14. În cotextul pandemiei Covid- 19 elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
Să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.
Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de
clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate, atunci când nu este
asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
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● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!
Art. 15. Accesul în unitatea de învățământ pentru elevi: se va face eșalonat, conform orarului
Art.16. Accesul cadrelor didactice:
Cadrele didactice vor intra/ ieși, utilizând intrarile pricipale ale clădirilor: - în funcție de orar
Art.17. Organizarea programului școlar
Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel
încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșire în pauze.În fiecare sală e clasă este afișat la loc vizibil programul
pauzelor, diferit pentru fiecare clasă, pentru a se evita aglomerarea elevilor pe holuri și în curtea școlii.
Art.18. Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:
●
●
●
●
●
●
●

Intervalele aferente recreațiilor sunt stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, și afișate în fiecare sală de
clasă.
Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite, elevii fiind supravegheați de profesorii de la clasă.
Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării
fizice;
Pe durata pauzelor nu vor interacționa fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta
aproape unul de celălalt);
pe durata pauzelor elevii nu vor practica jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de
obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive
de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care
duc la reducerea distanței dintre elevi.

CAPITOLUL IV
INTERDICŢII
Art. 14. Este interzisă aducerea animalelor de companie în şcoală.
Art. 15. Este interzisă folosirea telefoanelor mobile şi a aparatelor audio (walkman etc.) în timpul orelor de curs. Dacă
elevul foloseşte telefonul mobil şi aparate audio în timpul orelor de curs, acestea se vor păstra la secretariatul colegiului de
unde vor fi ridicate, pe bază de semnătură, de către părintele elevului respectiv.
Art. 16. Este interzis să introducă şi să folosească în şcoală corpuri contondente, spray-uri paralizante sau
lacrimogene, droguri, arme albe, arme cu bile, arme cu aer comprimat arme de foc sau orice alte obiecte care pot duce la
vătămarea corporală a lor şi a celor din jur. Încălcarea acestui articol intră sub incidenţa Ordinului comun.
Art. 17. Este interzisă elevilor/ angajaţilor introducerea şi folosirea în şcoală a petardelor, pocnitorilor, artificiilor sau a
altor materiale explozive care pot vătăma corporal sau pot produce incendii.
Art. 18. Este interzis elevilor să blocheze coridoarele, prin deplasarea lor dezordonată, astfel încât să nu se poată
circula, şi nu este permisă bruscarea sau orice alt act de agresiune a elevilor între ei.
Art. 19. Elevilor/ angajaţilor le este interzis portul obiectelor de podoabă - (cercei în ureche, în cazul băieţilor,
sprânceană, buză, limbă etc.) şi excesul obiectelor de podoabă în cazul fetelor, sau care ar putea provoca accidentarea la
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orele de educaţie fizică şi sport, instruire practică sau în activitatea zilnică.
Art. 20. Elevilor/ angajaţilor le este interzis să părăsească curtea şcolii pe durata programului de pregătire zilnic.
Art. 21. Elevilor le este interzisă staţionarea în casa scărilor .
Art. 22. Elevii şi angajaţii sunt obligaţi să respecte normele de protecţie a muncii, P.S.I., regulile de circulaţie, de
protejare a sănătăţii şi de protecţie civilă.
Art. 23. Elevii şi angajaţii nu au voie să introducă persoane străine în incinta şcolii decât cu aprobarea directorului
liceului. În acest caz persoanele străine vor primi ecuson de vizitator, iar identitatea acestora se înregistrează, de către
profesorul de serviciu, în Registrul persoanelor străine.
Art. 24. Elevilor le este interzisă orice acțiune care poate duce la zădărnicirea combaterii pandemiei Covid-19.
Art. 25. Responsabilitățile elevilor cu privire la participarea la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei
și internetului precum și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
•

participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform
programului comunicat, precum și a informațiilor transmise de către profesorii diriginți

•

profesorii pentru rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice,
în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;

•

au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat
propice mediului de învățare;

•

nu comunică altor persoane , datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei
și internetului;

•

nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu
caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679, precum și ale art4, alin (4) din MetodologiaCadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal.

•

au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, în caz contrar,
elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;

•

au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs;

Art. 24. Abateri şi sancţiuni aplicate elevilor:
ABATERI
Întârzierea nejustificată la ora de curs

PRIMA ABATERE

Absenţe nemotivate

• Observaţie individuală
Discuţie cu elevul şi părinţii
acestuia

Aducerea în şcoală a animalelor de companie

•

Discuţie cu elevul şi părinţii
acestuia
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ABATERI REPETATE
Absenţă nemotivată în catalog
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
pentru fiecare 10 absenţe nemotivate;
- Preaviz de exmatriculare pentru 20 de
absenţe nemotivate şi media opt la purtare
- pentru elevii din învăţământul
neobligatoriu;
- mustrare în faţa Consiliului profesoral al
clasei pentru 20 de absenţe nemotivate şi
media opt la purtare - pentru elevii din
învăţământul obligatoriu;
- mustrare scrisă – pentru 30 de absenţe
nemotivate şi media şapte la purtare.
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Folosirea telefoanelor mobile şi a aparatelor
audio în timpul orelor de curs cu excepția
cazului în care sunt folosite în scop educațional

•

Observaţie individuală

Consumul de alimente, al gumei de mestecat şi
al seminţelor pe durata orelor de curs

•

Ecologizarea sălii de curs

Introducerea persoanelor străine în şcoală

•

Discuţie cu elevul şi părinţii
acestuia

- Păstrarea aparatului, pe bază de procesverbal şi restituirea părintelui, pe bază de
semnătură
Scăderea notei la purtare cu 1 punct
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct
- În funcţie de motiv şi de consecinţe se
aplică:
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de
3-5 zile şi prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de către consiliul clasei şi
scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte
- consiliere psihopedagogică
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

Portul obiectelor de podoabă în cazul băieţilor
(cercei în ureche, sprânceana, buză, limbă
etc.), şi a excesului obiectelor de podoabă în
cazul fetelor
Ţinută vestimentară nepotrivită (indecentă,
provocatoare)

•

Discuţie cu elevul şi părinţii
acestuia

•

Observaţie individuală

Lipsa carnetului de elev şi/sau a
legitimaţiei de
elev
Părăsirea nejustificată a perimetrului şcolii, cu
excepția elevilor majori.
Deţinerea sau difuzarea de materiale cu
caracter obscen sau pornografic

•

Observaţie individuală

•

Observaţie individuală

- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

•

Discuţie cu eleva/ul şi părinţii
acestuia

- Mustrare scrisă
- Scăderea notei la purtare cu 3 - 4 puncte

Deţinerea sau difuzarea de materiale ce
atentează la independenţa, suveranitatea şi
integritatea naţională sau care cultivă
intoleranţa sau violenţa
Copiatul la lucrările scrise

•
•

Mustrare
Scăderea notei la purtare cu
2 puncte

Fals in documentele şcolare

Fumat

Consumul de alcool

• Anularea lucrării pe baza
dovezilor ataşate lucrării
scrise si acordarea notei unu
• 3-4 la purtate pt. învăţământul
obligatoriu
• Eliminarea de la cursuri pe
o perioadă de 5 zile şi prestarea
de activităţi în folosul şcolii,
stabilite de către consiliul clasei
• Discuţie cu elevul(a) si
părinţii acestuia

• Discuţie cu elevul si părinţii
acestuia în consiliul clasei
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 3 puncte
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- consiliere psihopedagogică
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

- Mustrare scrisă
- Scăderea notei la purtare cu 1 punct

- Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de
3 zile şi prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de către consiliul clasei
- Scăderea notei la purtare cu 3-4 puncte
Comunicarea faptei dirigintelui si părintelui
- Scăderea notei la purtare cu 58 puncte, proporţional cu gravitatea faptei.
- Exmatricularea pentru învăţământul
nonobligatoriu
- Eliminarea de la cursuri pe o
perioadă de 3 zile şi prestarea de activităţi
în folosul şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliului clasei
- Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
- Scăderea notei la purtare sub
nota 5 pentru învăţământul obligatoriu

Deţinerea,
drogurilor

comercializarea

şi

consumul

Utilizarea unui limbaj obscen, suburban şi a
oricărei forme de agresiune verbală

Agresiune fizică în relaţia elev-elev

Agresiune fizică în relaţia elev-personalul
unităţii

Lansarea unor anunţuri false cu privire la
amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul unităţii de învăţământ

Refuzul de a purta masca de protecție, de a
respecta măsurile igienico- sanitare și de
distanțare socială impuse de pandemia
Covid-19.

• Discuţie cu elevul si
părinţii acestuia în consiliul clasei
precum şi cu reprezentanţii
instituţiilor abilitate
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Mutarea disciplinară la o
clasă paralelă, din aceeaşi şcoală/
Mutarea disciplinară la o altă
şcoală/ Scăderea notei la purtare
cu 5 puncte
(pentru învăţământul obligatoriu)
Exmatriculare pentru elevii din
ciclul superior
• Discuţie cu eleva/ul si
părinţii acestuia în consiliul clasei
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 3 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 1-2 puncte in functie de
gravitatea situatiei.
• Discuţie cu elevul/a şi
părinţii acestuia în consiliul clasei
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 3-5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de director la
propunerea consiliul clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 2-3 puncte.
• Scăderea notei la purtare
cu 3-6 puncte în funcţie de
gravitatea
faptei/
transfer
disciplinar în altă unitate şcolară
pentru învăţământul obligatoriu.
• Exmatriculare
pentru
învăţământul nonobligatoriu
• Discuţie cu elevul/a şi
părinţii acestuia în consiliul clasei
şi a instituţiilor abilitate
• Eliminarea de la cursuri
pe o perioadă de 5 zile şi
prestarea de activităţi în folosul
şcolii, stabilite de către consiliul
clasei
• Scăderea notei la purtare
cu 4 puncte pentru învăţământul
obligatoriu
• Exmatriculare pentru
elevii din învăţământul
nonobligatoriu.
• Observație individuală
• Discuții cu elevul și
părinții acestuia
• Consiliere psihologică
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- Scăderea notei la purtare sub
nota 7
- Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de
3-5 zile, în funcţie de gravitatea faptei şi
hotărârea Consiliului profesoral al clasei.

- Scăderea notei la purtare cu 3- 6 puncte,
proporţional cu gravitatea faptei.
- Exmatricularea pentru învăţământul
nonobligatoriu

Transferul elevului la cursurile online.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. Prezentul Regulament de acces în Liceul Tehnologic Lupeni poate fi modificat la cererea a 2/3 din membrii
Consiliului profesoral, a schimbării legislaţiei în vigoare, sau a modificării de către Ministerul Educaţiei și Cercetării a actualelor
norme sau instrucţiuni privind activitatea din unităţile de învăţământ.
Director,
Prof. Bucur Aurelia
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ANEXA 10

Comisia de sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de urgență.
Componenţa
AMBRUȘ ELENA– responsabil comisie
- medic medicina muncii – Dr. MORAR ANA
- STAN DANIEL
- BĂDILĂ RAMONA
- RĂDUCU ADRIANA
- MIHĂIASĂ ROMEO
A. Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă
Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire și protecție este
secretarul CSSM
Reprezentanții lucrătorilor în comitetul de securitate și sănătate în munca vor fi aleşi pe o
perioada de 2 ani.
Modalitatea de desemnare a reprezentanților lucrătorilor în CSSM va fi stabilită prin
contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare.
Reprezentanții lucrătorilor în CSSM vor fi desemnaţi de către angajaţi dintre reprezentanţii
angajaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Conform legislaţiei în vigoare, numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de
securitate şi sănătate în muncă se stabilește în funcţie de numărul total al lucrătorilor din
întreprindere/unitate este 2 .
Conform regulamentului intern art. 199 şi a legislaţiei în vigoare numărul membrilor CSSM la
Liceul Tehnologic Lupeni este de 5 ,din care unul este directorul unităţii şcolare.
Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în CSSM timpul necesar
exercitării atribuţiilor specifice. Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi
de cel putin 2 ore pe lună (în unităţile având un efectiv de pâna la 99 de lucrători conform legislaţiei în
vigoare)
Instruirea necesară exercitării rolului de membru în CSSM trebuie să se realizeze în timpul
programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
Angajatorul –Directorul unităţii, în persoana profesorului Bucur Aurelia este preşedintele
comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
Membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă se nominalizeaza prin decizie scrisă a
președintelui acestuia, iar componența comitetului va fi adusă la cunoștința tuturor angajaţilor.
B. Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de
funcţionare propriu.
Întrunirea CSSM se realizează cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea
reprezentanţilor angajaţilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă,
inspectoratului teritorial de muncă, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea
comitetului.
Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii
comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un procesverbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor săi. El convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul
membrilor prezenti.
Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de
muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.
C. Atribuțiile comitetului de securitate și sănătate în muncă
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1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de
prevenire şi protecţie;
2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, angajaţilor şi face propuneri în situaţia constatării
anumitor deficienţe;
4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
5. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor
sensibile la riscuri specifice;
6. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
7. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune
introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
8. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi
evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în
urma cercetarii;
9. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face
un raport scris privind constatările făcute;
10. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în
muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi
propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
D. Obligațiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate și sănătate în muncă
Directorul unităţii, în persoana prof. Bucur Aurelia trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an,
comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi
sănătătii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi
propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.
Prof. Bucur Aurelia în calitate de preşedinte trebuie să supună analizei CSSM documentaţia
referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi
individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.
Directorul unităţii trebuie să informeze CSSM cu privire la evaluarea riscurilor pentru
securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de
muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi
evacuare a lucrătorilor.
Angajatorul comunică CSSM punctul său de vedere său, dacă este cazul, al medicului de
medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor
privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi
îndeplineşte atribuţiile.
NSSM , INSTRUCŢIUNI SPECIFICE LA LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
chimie

Măsuri de protecţie a muncii se pot lua în sălile de clasă, în laboratoarele de fizică,

Pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în laboratoarele
şcolare se pot lua următoarele măsuri:
a) Înainte de începerea experienţelor
- experienţele la care se utilizează curent electric, la tensiuni ce pot fi periculoase, vor fi
efectuate numai de către profesorul de specialitate, ajutat eventual de un laborant,
cunoscător al lucrărilor de laborator şi al normelor de protecţie a muncii;
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planul de desfăşurare a experienţelor va fi dinainte stabilit iar personalul va fi instruit în
prealabil;
de pe locul unde se desfăşoară experienţele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt
necesare;
pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experienţele trebuie să fie uscată sau
acoperită cu un covor izolant;
masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a
întregului aparataj;
alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau
întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil
verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile;
părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la
pământ;
racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin
cordoane în bună stare, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite în experienţa
respectivă;
uneltele de lucru (şurubelniţă, cleşte etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la
tensiunile care se află în instalaţie;
pentru controlul tensiunii şi intensităţii, se vor introduce în circuite aparate de măsurat;
realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi
introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face cu întregul
aparataj scos de sub tensiune;
înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare
generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.;
pentru alimentarea cu energie electrică se va utiliza de preferinţă un întrerupător special al
montajului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montajului de sub tensiune trebuie să poată
fi efectuată cu uşurinţă printr-o singură manevră;
dacă se lucrează cu tensiuni periculoase, se va aşeza pe masa de lucru, la loc vizibil, o
placă avertizoare a pericolului de electrocutare, iar elevii vor fi opriţi să se apropie.

b) In timpul desfăşurării experienţelor:
- în timpul experienţelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale
montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau ar
putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune;
- cei care efectuează experienţele vor avea o îmbrăcăminte adecvată (strânsă pe corp,
mâneci bine încheiate), de preferinţă halate de laborator;
- este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului de tensiune;
- se recomandă ca, la instalaţia aflată sub tensiune, toate manevrele să se facă cu o singură
mână;
- în timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea părţilor neizolate (schimbarea
legăturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură);
- pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos
obligatoriu de sub tensiune; orice intervenţie asupra instalaţiei electrice trebuie să fie
făcută de un electrician autorizat iar lucrarea să aibă caracter definitiv.
c) La lucrările de laborator unde se folosesc substanţe chimice lucrările de laborator şi aplicaţiile
practice se efectuează cu cantităţile de substanţă, cu concentraţiile, cu vasele şi aparatele indicate în
proceduri, în manuale şi în instrucţiunile de folosire a materialelor respective, după ce în prealabil
profesorul sau maistrul-instructor a verificat exactitatea datelor;
- efectuarea experienţelor este permisă numai după verificarea prealabilă a aparaturii
respective;
- este interzisă efectuarea experienţelor în vase murdare; imediat după terminarea
experienţei, vasele utilizate trebuie să fie spălate;
- vasele de laborator se spală cu amestecuri oxidante sau detergenţi şi apă distilată fără a se
utiliza nisipul, care provoacă fisuri şi la încălzire sticla se va sparge uşor;
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vasele care conţin substanţe toxice vor purta etichete avertizoare şi vor fi păstrate la locuri
sigure, sub cheie. Nu este permisă depozitarea alăturată a vaselor cu substanţe care produc
reacţii violente prin contact; nu este permisă păstrarea substanţelor în vase neetichetate;
la identificarea substanţelor pentru experienţe, se citeşte cu atenţie eticheta; dacă există
cea mai mică îndoială asupra conţinutului unui vas, acesta se va trimite laboratorului de
analize chimice, pentru identificare;
trebuie să existe la îndemână un set de Fişe tehnice de securitate (OUG 200/2000) pentru
toate substanţele şi preparatele chimice periculoase folosite astfel încât proprietăţile fizicochimice şi toxicologice, efectele asupra sănătăţii, măsurile de protecţie necesare la
manipularea lor şi procedurile în caz de urgenţă să fie cunoscute;
este interzis să se guste sau să miroasă substanţele, să se aplece asupra vaselor fără avizul
profesorului de specialitate, deoarece acţiunea multor substanţe este puternic toxică, chiar
dacă aceasta nu se manifestă imediat;
toate substanţele chimice se păstrează în dulapuri încuiate; nu este permisă înstrăinarea
substanţelor din laborator;
purtarea ochelarilor de protecţie este obligatorie la toate experienţele cu substanţe chimice
agresive.
eprubeta în care se încălzeşte un lichid se ţine înclinată (nu spre cel care lucrează, sau spre
vecin); de asemenea, eprubeta nu trebuie încălzită numai la partea de jos, ci pe toata
lungimea ocupată de substanţă; susţinerea eprubetei se va face cu un suport special
construit, nu improvizat;
rămăşiţele substanţelor periculoase (metale alcaline, fosfor, baze, substanţe caustice) nu
trebuie aruncate la întâmplare, ci separat în vase destinate acestui scop, pentru a fi apoi cât
mai repede neutralizate (făcute inofensive prin metode corespunzătoare);
în cazul efectuării unor experienţe cu aparate în care se pot iniţia substanţe gazoase, se va
face, în prealabil, verificarea tuburilor de legătură (etanşeitate, îndoire sau lipire), pentru a
nu se produce vreo scăpare de gaze din cauza unor suprapresiuni.

d) La depozitarea substanţelor chimice
- depozitarea se face într-o încăpere separată şi nu în laborator; depozitul trebuie semnalizat
cu semne grafice de avertizare;
- magazia trebuie să fie bine ventilată;
- depozitul trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate şi suficiente de stingere a incendiilor;
- substanţele/ produsele chimice periculoase trebuie să fie etichetate şi ambalate în
recipiente corespunzătoare;
- la depozitare se va ţine cont de incompatibilităţile la depozitare (Anexa 3 a NSSM 36);
- toate chimicalele împrăştiate accidental trebuie să fie curăţate imediat; trebuie să existe la
îndemână mijloace de neutralizare, curăţare şi EIP adecvat;
- instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie afişate în loc vizibil pentru a
avertiza personalul didactic şi elevii cu privire la măsurile de securitate necesare.
e) La mânuirea recipientelor cu acizi concentraţi sau amoniac:
- vasele mari trebuie ţinute în ambalaje integre, etanşe şi din materiale rezistente la conţinut;
- turnarea lichidelor se face numai prin pâlnie;
- acidul clorhidric concentrat, acidul azotic, soluţiile concentrate amoniac etc. trebuie
turnate sub nişă;
- la diluarea acidului sulfuric concentrat, se toarnă apa şi apoi acidul în picăturii;
- dacă într-un laborator sau într-o sală de clasă se produce, dintr-o cauză oarecare, o
cantitate de substanţe gazoase sau de vapori toxici (ex. spargerea unui vas cu brom, a unei
butelii de acid azotic concentrat sau defectarea robinetului la un balon cu clor etc.),
concomitent cu evacuarea celor prezenţi din încăpere (fără panică), se deschid ferestrele
pentru aerisirea completă a încăperii, se închid uşile pentru a preveni împrăştierea gazelor
şi se întrerup eventualele surse de căldură;
- la începutul şi sfârşitul oricărei experienţe, mâinile se spală cu apă şi săpun.
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f) La manevrarea aparatelor de încălzire (sursele de căldură)
- la plecarea din laborator, chiar şi pentru scurt timp, este interzis să se lase aprinse becuri de
gaz, lămpi cu spirt sau alte aparate de încălzire;
g) La întrebuinţarea lămpilor sau becurilor în care combustibilul lichid vine sub presiune (bec de
spirt, lampa de benzină etc.):
- să nu se întrebuinţeze benzina pentru aparatele care funcţionează cu alcool sau petrol
lampant;
h) La experienţele care pot provoca explozii, stropiri sau împrăştieri violente de substanţe:
- în cazul experienţelor cu vase în care se pot dezvolta presiuni periculoase, trebuie luate
măsuri de protecţie speciale contra împrăştierii cioburilor în caz de spargere, prin
îngrădirea cu plase metalice sau cu paravane de sticlă armată;
- la pregătirea amestecurilor oxidante se fărâmiţează oxidanţii în stare pură, frecându-se cu
precauţie doze mici într-un mojar absolut curat; amestecarea oxidanţilor cu alte substanţe
fărâmiţate nu se face niciodată prin frecare în mojar, ci prin agitare într-un balon sau prin
amestecare cu o spatulă sau o linguriţă de os pe o foaie de hârtie velină cretată;
i) La folosirea sticlăriei de laborator:
- introducerea unui dop de plută sau de cauciuc într-un tub de sticlă se face ţinându-se tubul
cu mâna cât mai aproape de capătul de introdus (mâna înfăşurată într-o batistă şi fără a se
forţa tubul);
- atunci când se introduce un dop într-un vas cu pereţi subţiri, vasul nu se ţine pe masă, ci de
gât şi cât mai aproape de locul de introducere a dopului;
- încălzirea substanţelor în vase de laborator cu pereţi subţiri se face pe o sită sub agitare
continuă;
- baloanele, paharele şi celelalte vase în care se află lichid fierbinte nu se pun direct pe
masă, ci pe o placă din material termoizolant;
- paharele mari cu lichid se ridică numai cu ambele mâini şi se ţin în aşa fel, ca marginile
răsfrânte ale paharului să se sprijine pe degetele mari şi pe degetele arătătoare;
- prinderea în stative a baloanelor de distilare, a biuretelor şi a refrigerentelor se efectuează
cu ajutorul clemelor prevăzute cu apărători de plută sau cauciuc.
k) În laborator trebuie să se găsească, la loc vizibil, mijloacele de prim ajutor
In caz de accidente (răniri, arsuri, otrăviri etc.) se vor lua următoarele măsuri:
- accidentele de natură mecanică pot avea ca efect tăieturi, zgârieturi, înţepături, zdrobiri şi
striviri; în cazul leziunilor grave este necesară chemarea medicului, iar când rănile sunt
uşoare, se spală cu apă curată, se dezinfectează cu apă oxigenată şi se bandajează cu tifon
sterilizat; când se produc hemoragii, se procedează de urgenţă la oprirea sângelui,
dezinfectarea şi bandajarea rănii şi transportarea accidentatului la spital;
- accidentele termice (arsuri, opăriri) se tratează după gravitatea lor; arsurile profunde şi pe
suprafeţe mari (de gradul II şi III) necesită internarea de urgenţă în spital;
- accidentele chimice (arsuri chimice, intoxicaţii şi sufocări) pot avea loc la orice lucrare de
laborator, dacă nu se respectă măsurile de protecţie; este totuşi necesar ca în timpul
experienţelor să fie la îndemână o cantitate suficientă de soluţii de carbonat de sodiu,
amoniac, acid acetic, acid boric etc. pentru neutralizarea acizilor sau bazelor care ar putea
ajunge pe corp sau pe haine;
- manipularea substanţelor chimice agresive se va face folosind echipamentul de protecţie
corespunzător (şorţuri de protecţie, mănuşi, ochelari etc.);
- în fiecare laborator trebuie să existe o trusă sanitară cu următoarele materiale: apă
oxigenată, alcool sanitar, tinctură de iod, jecolan, acid boric, fiole de cofeină, pense,
foarfecă, vată, tifon, leucoplast, o soluţie neutralizantă pentru cazul stropirii cu substanţe;
medicamentele care au termen de valabilitate vor fi înlocuite periodic;
- dacă vreun reactiv ajunge pe corp, acesta trebuie spălat în primul rând cu o mare cantitate
de apă şi apoi se şterge locul respectiv sau se aplică substanţe neutralizante;
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când o picătură de reactiv pătrunde în ochi, este foarte important ca ochii să fie spălaţi
imediat cu jet de apă şi apoi supuşi unui examen medical;
în cazul intoxicaţiilor acute sau al sufocărilor cu substanţe gazoase sau cu vapori toxici,
până la sosirea medicului, cel în cauză va fi scos din atmosfera toxică şi va fi dus într-un
loc bine aerisit, i se va desface haina la gât şi i se va face respiraţie artificială.

Plan de măsuri de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul - SARS-Cov2
Conform ORDINULUI ME/MS nr. 5196/1756/03.09.2021
1. Afișarea la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de
Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS;
2. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de
mâini pentru toate persoanele care intră în unitatea de învățământ;
3. Asigurarea la nivelul fiecărei clase a materialelor igienico-sanitare pentru
dezinfecția mâinilor și a suprafețelor;
4. Sălile de clasă vor fi amenajate astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de
minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii nu permite distanțarea fizică
de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure
distanța maximă între elevi;
5. Elevii își vor păstra același loc în sala de clasă pe întreg parcursul anului școlar;
6. Activitățile didactice pe grupe sunt interzise;
7. Pe tot parcursul programului şcolar, elevii vor respecta un program al pauzelor,
care va fi anunţat de către profesorii diriginţi, şi care va fi afişat în fiecare clasă de
curs.
8. În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de
intrare-ieșire.
9. Calea de intrare-ieșire a elevilor va fi diferită, după un plan bine stabilit de
administratorul școlii.
10. Purtarea măștilor este obligatorie, atât de către elevi, cât și de către personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic, atât în timpul orelor de curs, cât și în
timpul recreației. Măștile folosite vor fi aruncate la recipientele special
inscripționate.
11. Dezinfectarea mâinilor la intrare în unitatea de învățământ, la intrarea în sala de
clasă și de câte ori este cazul.
12. Se vor afișa materiale de informare privind igiena corectă.
13. Trebuie eliminate experimentele practice care necesită mișcare.
14. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de
contact;
15. Organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii
cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerarea la intrarea
și la ieșirea în pauze;
16. Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de
suprapunere a acestora să fie minim;
17. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de cadrele didactice cu care
încep ora și alte categorii de personal, pentru a păstra distanța și a respecta
regulile de igienă.
18. Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil cu coordonarea
activităților de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov2 care se va
asigura de respectarea măsurilor impuse;
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19. Se interzice schimbul de obiecte personale sau alte materiale între elevi și/sau
profesori;
20. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și
la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
21. Accesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învățământ, ședințele cu
părinții se vor susține online sau individual, fără aprobarea directorului;
22. Se recomandă desfășurarea orelor de educație fizică în exterior;
23. Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități
sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței maxim
posibile și a unei aerisiri permanente;
24. Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot
parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile
neigienizate;
25. La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte
normele de igienă a mâinilor;
26. Se va efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă
de elevi;
27. Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform
reglementărilor proprii ale acestuia;
28. Atelierele vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea maxim
posibilă;
29. Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți
elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;
30. Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, se va realiza curățenia și
dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în
contact, după fiecare grupă;
31. Cadrele didactice au obligația să anunțe conducerea unității în cazul în care elevii
prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie ( tuse, dureri de cap, dureri de
gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură,
în vederea aplicării protocolului de izolare;
32. Vor fi efectuate instruiri pentru tot personalul angajat;
33. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o
dată pe săptămână de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de
protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2
34. În cazul unui lucrător sau a unui elev confirmat cu SARS-Cov2, angajatorul are
obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară
activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei
epidemiologice.
35. Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Lupeni propune ISJ Hd aplicarea
scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe
baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul
localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la
1.000 de locuitori, după cum urmează:
Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a
elevilor în unităţile de învăţământ, cu cazurilor din localitate mai mică sau
respectarea şi aplicarea tuturor normelor de egală cu 6/1.000 de locuitori
protecţie
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Scenariul 2 a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în
unităţile de învăţământ, a tuturor
preşcolarilor şi elevilor din învăţământul
special, cu respectarea şi aplicarea tuturor
normelor protecţie
b) Participarea zilnică, în sistem online a
tuturor elevilor cu excepția celor din
învățământul special

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din localitate este mai mare de
6/1.000, de locuitori până la instituirea
stării de carantină la nivelul localității.

36. Pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/ instituţiilor de învăţământ,
conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:
a. organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure
distanţarea de 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate
realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin
amplasarea optimă a mobilierului şcolar;
b. stabilirea circuitelor funcţionale;
c. organizarea spaţiilor de recreere;
d. evaluarea necesarului de resurse umane;
e. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie
pentru elevi/studenţi şi personal
37. (1) Se vor asigura măsuri specific pentru elevi, cadre didacice și alt personal din
unitatea de învățământ aflat în grupe de vârstă cu risc/sau având afecțiuni cornice
și/sau dizabilități;
(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respective sunt
diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodespresie moderată sau severă (
transplant, afecțiuni oncologice, în tratament imunosupresor, imunodeficiențe
primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul şi
recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor,
pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema
compete.
(3) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate
cu imunodespresie moderată sau severă ( transplant, afecțiuni oncologice, în
tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de
tratamente imunosupresoare), cu avizul şi recomandările specifice ale medicului
curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală,
chiar dacă sunt vaccinați cu schema compete.
(4) Pentru elevii menţionaţi la alin. (2), (3) conducerea Liceului Tehnologic
Lupeni va identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului
educaţional online.
(5) Elevii menționați la alin (2), (3) precum și părinții acestora pot fi consiliați
de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința
măsurilor suplimentare necesare.
38. (1) Suspendarea cursurilor în Liceul Tehnologic Lupeni se dispune la propunerea
consilului de adminstrație al Liceului Tehnologic Lupeni, pentru o perioadă de 14 zile
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la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu vurusu SARS-CoV-2 într-o clasă de
învățământ liceal, professional și postliceal
(2)În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor
suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat
cazul de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.
(3) Elevii din schimbul următor continua cursurile cu prezență fizică după o
dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;
(4) Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a
8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și
rezultatul este negativ.
(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv
de către cadrul medical. Până la efectuarea testului, elevii continua activitatea
didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu
prezență fizică după 14 zile de la suspendaea acestora.
(6) Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor XII/XIII, vaccinați ,
pentru care autrecut cel puâin 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 în ultmele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai umult de 14 zile
de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezență fizică.
39.DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai
cazurilor confirmate şi va decide împreună cu conducerea Liceului Tehnologic
Lupeni dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care sau
suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar.
40. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS - CoV - 2 în rândul
cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a
anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSPJ/DSPMB.
DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi
ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se
impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Măsura
suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unităţii de
învăţământ, cu avizul ISJHd şi al DSPJHd.
41.În perioada de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică, conducerea
unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi
obligatorii:
-curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
-dezinfecţia generală şi nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de
învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.
42. Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor,
astfel încât revenirea în şcoală să se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să
monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.
43. Diriginții vor disemina în rândul părinților următoarele sfaturi utile pentru părinţi:
g. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
h. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar,
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i.
j.
k.
l.

m.
n.

o.
p.
q.
r.

părintele se va prezenta imediat la sediul Liceului Tehnologic Lupeni
pentru preluarea elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau
serviciile de urgenţă, după caz;
discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei
din jur împotriva infecţiei cu virusul SARS - CoV - 2;
explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi
la fel ca înainte şi că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru
evitarea răspândirii infecţiei;
acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice
modificări ale stării lui emoţionale;
învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu
acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă
corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; învăţaţi-vă copilul să se spele pe
mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după
servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este
necesar;
învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i
importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu
schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete,
instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau băuturi întregii
grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.
curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului
(telefon, tabletă, computer,mouse etc.);
în situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi
în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau
serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu
vor putea însoţi copiii în unitatea de învăţământ, cu excepţia cazurilor
speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii;
comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace
electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a
iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

s. părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa
elevului în următoarele situaţii:
- elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS - CoV - 2;
- elevul a fost diagnosticat cu SARS - CoV - 2;
- elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS - CoV - 2
şi se află în carantină.
44. Cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al elevilor pe tot parcursul
activităţilor şcolare; în cazul în care elevii prezintă în timpul orelorde curs stare febrilă
sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS - CoV - 2, se aplică protocolul
de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al
părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat
nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, întro primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a
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împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide
efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi
raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în
maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru
testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu
există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie
în vederea stabilirii paşilor următori
45. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au
absentat de la şcoală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe
medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinţă pe care elevul o va preda în format
hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/ învăţătorului. Adeverinţele vor fi
centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în
cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;
46. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome
specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât,
dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu,
contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de către
conducerea Liceului Tehnologic Lupeni.
Instrucţiuni pentru echipamentul electric
Acordarea primului ajutor în caz de electrocutare
-

-

-

-

este interzisă folosirea curentului electric la tensiuni care depăşesc pe cele prevăzute în
normele de tehnica securităţii;
este interzisă atingerea conductorilor neizolaţi sau insuficient izolaţi aflaţi sub tensiune.
În vederea evitării unor asemenea accidente se impune ca izolarea conductorilor să fie
perfectă şi prin poziţia acestora să fie exclusă posibilitatea unei atingeri. Pentru evitarea
accidentelor prin electrocutare prin contact cu uneltele cu care se lucrează, acestea vor
avea mânerele din materiale electroizolante. Elementele sub tensiune vor fi protejate de
carcase, împiedicându-se astfel atingerea acestora. Carcasarea sau îngrădirea se va executa
cu plase metalice sau table perforate cu rezistenţă metalică suficientă şi bine fixată.
este interzisă contactul direct cu anumite părţi metalice ale instalaţiilor care au intrat sub
tensiune în mod întâmplător;
Pentru a se evita o astfel de accidentare, se va asigura legarea la pământ sau legarea la nul
a aparatelor (de exemplu, maşini-unelte), conform normelor de electrosecuritate. Periodic
se va verifica instalaţia de legare la pământ, lucrările efectuându-se de către persoane de
specialitate, autorizate în acest scop;
este interzisă pătrunderea curentului de înaltă tensiune în instalaţiile de joasă tensiune. Ca
măsuri de protecţie în acest caz, este necesar să se folosească siguranţe fuzibile calibrate
sau întrerupătoare de protecţie automate şi să se interzică folosirea sârmelor groase, a
cuielor etc., în locul siguranţelor calibrate;
este interzisă apropierea de instalaţiile sub tensiune înaltă se impune afişarea plăcilor
avertizoare şi îngrădirea locurilor respective iar elevii care vizitează întreprinderile trebuie
să fie sub stricta supraveghere a cadrelor didactice şi a delegatului întreprinderii;
este interzisă alimentarea aparatelor electrice portative de la reţeaua de curent în încăperi
umede sau cu gaze, praf etc. şi alimentarea aparatelor electrice portative se vor folosi
tensiunile reduse prevăzute în normele de electrosecuritate. De asemenea, revizia
periodică a întregii instalaţii electrice şi a aparatelor respective se va face de către personal
calificat.

Staţiile de amplificare, aparatele şi utilajele electrice vor fi instalate numai în încăperi uscate şi
curate; alimentarea acestora, prin derivaţii provizorii, de la tabloul de distribuţie este interzisă. Se
interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor la puteri nominale mai mari decât suportă reţeaua.
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Toate instalaţiile electrice de pe întreg teritoriul şcolii aflate în locuri de muncă periculoase,
unde elevii şi personalul şcolii ar putea veni în contact cu ele, vor fi prevăzute cu izolaţiile şi
apărătorile reglementare, precum şi cu tăbliţele avertizoare respective (specifice instalaţiilor şi locului
de muncă).
Încăperile şi spaţiile şcolare în care se află instalaţii electrice, generatoare, transformatoare,
acumulatoare etc. vor fi prevăzute cu afişe sugestive, placarde şi instrucţiuni referitoare la
electrosecuritate.
In caz de electrocutare, măsurile de prim ajutor trebuie luate în funcţie de starea în care se
găseşte accidentatul, astfel:
- scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv, cu
respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare, deoarece, dacă accidentatul este
atins de o persoană înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate fi electrocutată;
- cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de
electricitate (ţesături, funii, prăjini, mănuşi, covoare şi galoşi de cauciuc etc.), iar la
instalaţiile de înaltă tensiune este obligatorie folosirea mănuşilor şi a cizmelor din cauciuc
electroizolant; îndepărtarea conductoarelor căzute la pământ se va face cu o prăjină uscată
din lemn, iar ruperea lor se face prin lovirea, de la distanţă, cu corpuri rău conducătoare de
electricitate;
- în cazul când accidentatul este în stare de leşin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau
,,Salvarea"; până la sosirea acestora, persoana accidentată se va aşeza într-o poziţie
comodă, liniştită, îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respiraţiei,
accidentatului dându-i-se în acelaşi timp să miroasă o soluţie de amoniac; dacă
accidentatul a încetat să mai respire sau respiră anormal, rar, convulsiv, i se va face
imediat respiraţie artificială.
Pentru reanimarea accidentatului, fiecare secundă este preţioasă. Dacă scoaterea de sub
tensiune şi începerea respiraţiei artificiale se fac imediat după electrocutare, readucerea la
viaţă reuşeşte de cele mai multe ori. De aceea, primul ajutor trebuie acordat fără întârziere,
chiar la locul accidentului.
Protecţia muncii la practica din atelierele şcoală
Dotarea atelierelor cu echipamente individuale de protecţie va fi cea prevăzută în normativul
cadru de acordare a EIP, în funcţie de meseria în care se pregătesc elevii.
Dimensionarea echipamentului tehnic (bancuri de lucru, scaune, mobilier, maşini-unelte etc.),
din dotarea atelierelor şcolare va fi în concordanţă cu dimensiunile statice şi dinamice
(antropometrice) ale elevilor.
Uneltele de mână vor fi adaptate la dimensiunile antropometrice (formă, lungime, grosime) ale
mâinii şi posibilităţilor efortului fizic mediu al elevilor.
Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive pentru
fixarea sculei, precum şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată.
Dispozitivul de comandă va fi astfel conceput încât, după încetarea acţiunii acestuia,
funcţionarea de mână să înceteze imediat.
Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu piese active (pietre
de polizor, pânze de fierăstrău etc.) ce prezintă pericol de accidentare, acestea vor fi protejate
împotriva atingerii.
Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi presiunii de lucru.
Fixarea lor pe racordul uneltei va fi asigurată de coliere metalice.
Uneltele de mână rotative, cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu dispozitive de reglare a
presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei.
Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mână acţionate electric trebuie să
corespundă normativelor în vigoare şi vor fi verificate periodic de către personalul de specialitate.
Cozile şi mânerele de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni care să permită
prinderea lor sigură şi comodă. La folosirea cozilor şi mânerelor din lemn, se va alege lemn de esenţă
tare cu fibrele axiale drepte, fără noduri şi aşchii desprinse.
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Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene metalice corespunzătoare.
Utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe unelte de mână se admite numai pentru trusele de scule
construite în mod special cu mâner detaşabil.
Uneltele de mână din oţel (ciocănelele, dălţile, foarfecele, dornurile, căpuitoarele şi alte unelte
de mână similare) vor fi executate conform standardelor de stat şi normelor în vigoare, din oţeluri
corespunzătoare, tratate termic în aşa fel încât sub acţiunea eforturilor la care sunt supuse în timpul
lucrului să nu permită deformări permanente, fisuri sau desprinderi de aşchii. Folosirea uneltelor de
mână cu suprafaţa activă deformată, înflorită sau ştirbită, precum şi a uneltelor de mână improvizate
este interzisă.
Uneltele de mână folosite în mediu de gaze şi vapori explozibili vor fi confecţionate din
materiale care nu produc scântei prin lovire.
Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfeci, cleşti etc.) vor avea o construcţie robustă şi
nu vor prezenta frecări mari sau articulaţie care ar duce la eforturi suplimentare pentru cel care le
acţionează şi în acelaşi timp la nesiguranţă în timpul lucrului. Braţele de acţionare ale acestor unelte
vor fi astfel executate încât la închidere să existe un spaţiu suficient între ele, pentru a se preveni
prinderea lor.
Uneltele de mână vor fi păstrate, după caz, în dulapuri, lăzi, sau alte suporturi speciale, în
apropierea locurilor de muncă şi vor fi astfel aşezate încât să aibă orientată spre exterior partea de prindere pentru a exclude contactul cu părţile ascuţite sau tăietoare.
La executarea lucrărilor la înălţime, uneltele de mână vor fi aşezate în genţi rezistente şi vor fi
fixate în mod corespunzător, pentru a fi asigurate împotriva căderii.
In timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor de mână (tăişuri, vârfuri etc.) vor fi
protejate cu teci sau apărători adecvate.
In timpul lucrului cu unelte de mână, la operaţii la care se pot produce scântei, aşchii metalice
etc., se vor purta ochelari de protecţie iar zona de muncă va fi protejată pentru a împiedica
accidentarea persoanelor din apropiere.
Toate uneltele de mână vor fi verificate cu atenţie la începutul schimbului. Periodic, în funcţie
de frecvenţa de utilizare, uneltele de mână vor fi controlate sistematic. Uneltele de mână care nu
corespund condiţiilor normale de lucru vor fi înlocuite imediat cu altele corespunzătoare.
Pârghiile, manetele de comandă, butoanele de pornire şi oprire etc. vor fi amplasate astfel încât
să fie vizibile de la locul de muncă şi să fie posibilă manevrarea lor fără deplasarea elevilor de la locul
de muncă. Amplasarea lor trebuie să excludă posibilitatea manevrării lor involuntare. Se scrie pe
buton sau în dreptul lui în mod lizibil destinaţia de „oprit” sau „pornit”.
Se recomandă ca sensul de mişcare al pârghiilor şi manetelor să corespundă cu sensul mişcării
organului comandat.
Pârghiile şi manetele vor fi prevăzute cu plăcuţe sau cu inscripţii care indică comenzile.
Pârghiile şi manetele de comandă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de blocare care să nu
permită deplasarea liberă a acestora după fixare într-o anumită poziţie sau cuplarea sau decuplarea
necomandată.
La exploatarea maşinii, manipularea manetelor, pârghiilor, roţilor manuale şi butoanelor
trebuie să fie comandată. Înlăturarea comenzilor greşite trebuie asigurată prin introducerea comutărilor
automate. Organele de comandă ale maşinilor-unelte trebuie aşezate la o înălţime comodă pentru cel
care le mânuieşte.
Pentru ca elevii de statură mică să nu obosească întinzându-se spre organele de comandă, se va
amenaja un postament corespunzător (grătar etc.).
Construcţia sistemului de frână trebuie să fie simplă şi să prezinte securitate în muncă astfel:
- în cazurile posibile, frânele trebuie comandate hidraulic, pneumatic sau electric;
- pentru oprirea rapidă a mecanismului, frânele trebuie legate de dispozitivul de pornire al
motorului sau al maşinii, astfel ca la deconectarea motorului să acţioneze automat frâna.
Pentru asigurarea securităţii muncii dispozitivele de comandă ale oricăror mecanisme trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie aşezate în locuri unde poziţia lor să asigure o manevrare comodă şi să permită
utilizarea fără pericol a dispozitivelor de pornire;
- să oprească repede mecanismul şi să-l fixeze rigid în poziţia necesară;
- să excludă posibilitatea pornirii întâmplătoare a mecanismului.
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La maşinile şi locurile de muncă unde este posibilă efectuarea operaţiilor în poziţie şezând,
comenzile vor fi astfel amplasate încât să fie asigurată o poziţie comodă în timpul lucrului.
Toate agregatele, instalaţiile şi maşinile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă,
supraveghere, securitate şi control, astfel încât să se asigure funcţionarea lor corectă şi fără pericol de
accidente.
Organele de maşini, care în timpul exploatării pot fi suprasolicitate din anumite cauze, vor fi
prevăzute cu sisteme de siguranţă care să prevină deteriorarea sau desprinderea organului în cauză şi,
prin urmare, a accidentelor.
Dispozitivele de ungere vor fi astfel dispuse încât să se excludă pericolele de accidentare. Se
interzice ungerea manuală în timpul funcţionării utilajului. Se recomandă să se introducă dispozitivele
pentru ungere automată.
Pornirea instalaţilor şi agregatelor care nu pot fi supravegheate din locul de amplasare al
pupitrului de comandă se poate face numai după confirmarea semnalului de pornire de la posturile de
supraveghere.
La instalaţiile şi agregatele care nu pot fi supravegheate dintr-un singur loc, trebuie să existe
un sistem de semnalizare în ambele sensuri, între locul de comandă şi locurile de muncă sau de supraveghere, de la instalaţie.
Maşinile şi instalaţiile de la care se degajă în timpul lucrului aşchii sau alte particule solide sau
lichide vor fi prevăzute cu ecrane de protecţie sau paravane care să oprească proiectarea lor.
Pentru asigurarea condiţiilor sigure de muncă şi de acces la înălţime se vor prevedea scaune,
platforme şi treceri rigide şi rezistente, prevăzute cu balustrade de cel puţin un metru înălţime.
Toate părţile mobile, roţi dinţate, axe, piese în mişcare de rotaţie, articulaţii, transmisii prin
lanţ şi curele, precum şi orice alte părţi care prezintă pericol în timpul muncii, trebuie protejate prin
apărători. În unele cazuri, apărătorile trebuie să fie un mijloc de protecţie contra stropilor lichidului de
răcire. Construcţia apărătorilor trebuie să fie rigidă, rezistentă, legată constructiv de maşină.
Toate apărătorile sau capacele de protecţie, acolo unde este posibil, trebuie să fie prevăzute cu
dispozitive de zăvorâre care să nu permită deschiderea acestora decât după oprirea organelor de
mişcare.
Locurile periculoase de la maşini care nu pot fi protejate cu apărători vor fi îngrădite cu
balustrade amplasate la distanţe corespunzătoare.
La maşinile prevăzute cu transmisii prin curele se vor lua următoarele măsuri:
- locul cusăturii capetelor curelei trebuie să fie rezistent, neted, flexibil;
- pentru o bună rezistenţă, cureaua se coase după lipire cu curele noi;
- îmbinarea prin suprapunerea curelelor cu margini proeminente, în special a celor prinse
prin şuruburi, sunt periculoase, nu se recomandă.
Culoarea maşinii trebuie astfel aleasă, încât fondul maşinii să facă un contrast puternic cu
piesele de prelucrat, asigurându-se astfel îmbunătăţirea condiţiilor de vizibilitate. Prin vopsire se vor
scoate în evidenţă organele de comandă şi părţile mobile ale utilajului.
Instalaţiile şi echipamentele electrice vor fi construite, montate, întreţinute şi exploatate în aşa
fel încât să fie prevenite electrocutările prin atingerea directă sau indirectă, arsurile, incendierile,
exploziile şi arderile neprevăzute ale capselor electrice provocate de curenţi de dispersie sau de curenţi
vagabonzi din instalaţiile energetice sau datorate descărcărilor atmosferice. În acest scop, pe lângă
măsurile de securitate a muncii privind instalaţiile şi echipamentele electrice prevăzute în normele de
protecţia muncii se va ţine seama şi de instrucţiunile proprii elaborate de unitate pentru fiecare loc de
muncă.
Defectele care se ivesc în instalaţiile electrice trebuie descoperite la timp şi îndepărtate de
personalul calificat pentru aceasta.
Se va acorda o atenţie deosebită utilajului electric şi reţelelor electrice din ateliere cu umiditate
şi cu temperatură ridicată, precum şi încăperile în care se găsesc gaze, vapori sau praf, inflamabile şi
explozibile pentru a preveni electrocutările sau incendiile datorită şocurilor electrice, pieselor încălzite
sau incandescente prin care trece curentul şi scurtcircuitele.
Conductele îmbinate cu plane prin care se transportă fluide sub presiune sau fluide care pot
provoca arsuri trebuie prevăzute cu ecrane de protecţie.
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Conductele instalaţiilor şi utilajelor vor fi vopsite pentru a permite identificarea uşoară a
fluidului transportat. Culorile vor fi alese în funcţie de caracteristicile fluidului, conform normativelor
în vigoare, indicându-se sensul de curgere al acestuia.
Agregatele la care se degajă praf trebuie să fie carcasate şi prevăzute cu o instalaţie de
absorbţie.
Sursele de radiaţii calorice trebuie să fie protejate cu paravane izolante.
Pentru evitarea accidentelor este necesar ca personalul însărcinat cu îndrumarea lucrărilor
practice să urmărească:
-

-

-

înainte de începerea lucrului dacă
o s-a efectuat instructajul la locul de muncă;
o uneltele, mesele de lucru, maşinile, instalaţiile, aparatele etc. sunt în bună stare de
funcţionare, bancurile de lucru sunt la înălţimile optime pentru elevi;
o echipamentul de protecţie pentru fiecare loc de muncă repartizat elevilor este în bună
stare, există plăci avertizoare de protecţie la locurile unde se pot produce accidente sau asigurat măsurile de siguranţă impuse de normele de protecţie a muncii.
în timpul lucrului:
o dacă elevii poartă echipamentul individual de protecţie stabilit pentru fiecare loc de
muncă, halatele de lucru sunt strânse pe corp şi încheiate la mâneci, părul elevilor este
strâns şi acoperit cu basma sau bască:
o folosirea şi mânuirea corectă a sculelor, uneltelor, maşinilor, materialului de prelucrat
etc. şi poziţia normală (neforţată) în timpul lucrului;
o păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
o purtarea ochelarilor de protecţie atunci când se lucrează la polizor sau la maşinileunelte la care este prevăzută utilizarea acestora, precum şi la executarea diferitelor
lucrări în construcţii;
o elevii să nu lucreze la maşini, utilaje, aparate etc. fără aprobarea personalului
însărcinat cu îndrumarea lşi supravegherea ucrărilor practice;
o asigurarea la locurile de muncă a tuturor condiţiilor igienico-sanitare;
o să nu se consume sau păstreze alimente proprii în atelierele de lucru; orice aliment se
va consuma numai la locurile special amenajate respectându-se regulile de igienă.
la terminarea lucrului:
o deconectarea maşinilor unelte de la priza de forţă, curăţirea de către elevi a locului de
muncă, a echipamentului, uneltelor, maşinilor etc. şi aşezarea uneltelor, sculelor în
sertare sau dulapuri;
o respectarea tuturor măsurilor de igienă, prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în
normativele în vigoare pentru locurile de muncă respective.

Măsuri de protecţia muncii pentru elevii care lucrează cu maşini unelte
La maşini-unelte nu se poate lucra decât cu aprobarea profesorului sau a maistrului-instructor.
Nu se începe munca la maşini-unelte înainte de a se cunoaşte construcţia acestora,
dispozitivele de comandă şi regulile de securitate a muncii.
Înainte de a începe munca se verifică dacă maşina-unealtă este în stare bună de funcţionare,
dacă manetele şi butoanele de comandă funcţionează bine, dacă există apărătoare de siguranţă în stare
bună, dacă utilajul electric este bine legat la pământ.
Înainte de a începe lucrul elevii sunt obligaţi să-şi încheie manşetele mânecilor sau să le lege
cu şiret. Se strâng capetele şireturilor şi poalele hainelor, precum şi părul prea lung.
Înainte de a porni maşina-unealtă se verifică dacă piesa care urmează să fie prelucrată şi scula
de aşchiere sunt bine fixate.
Înainte de a porni maşina-unealtă se verifică dacă nu există obiecte străine pe piesele care se
rotesc. Nu se porneşte maşina-unealtă înainte de a se convinge că a fost scoasă din mandrină cheia
tubulară.
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În timpul funcţionării maşinii-unelte trebuie urmărit ca:
- să nu se execute măsurători ;
- să nu se cureţe şi să nu se ungă maşina-unealtă;
- să se apropie cu atenţie scula de aşchiere de piesa care se prelucrează;
- să nu se pună la loc cureaua de transmisie atunci când aceasta cade de pe roţile de
transmisie;
- după întreruperea comenzii de rotaţie să nu se frâneze rotirea părţilor maşinii cu mâna
(roata de transmisie, cureaua de transmisie, axul principal).
Când se lucrează cu maşina de găurit trebuie urmărit ca:
- să nu se ţină piesa cu mâna;
- dacă burghiul se gripează, se opreşte imediat maşina de găurit şi se scoate burghiul din
gaură;
- găurirea pătrunsă se execută cu atenţie sporită întrucât burghiele se rup când ies din piesă;
- în timpul lucrului se vor purta ochelari de protecţie pentru a feri ochii de aşchii.
Când se lucrează la polizor trebuie urmărit ca:
- să nu se staţioneze în planul de rotire a pietrei polizorului;
- să nu se apese cu putere piesa sau scula care se ascute pe piatra de polizor;
- să nu se ascută piesele pe suprafeţele laterale ale pietrei ;
- să nu se lucreze fără suport şi fără ecran de protecţie;
- să se fixeze suportul la nivelul centrului pietrei de polizor;
- să nu se lucreze la polizor fără ochelari de protecţie.
Nu se strâng cu mâna aşchiile rezultate în timpul prelucrării. In acest scop se foloseşte o perie
şi un cârlig.
Elevii au obligaţia să anunţe imediat pe profesor sau pe maistrul-instructor în cazul când
constată un defect la maşina-unealtă sau o funcţionare anormală a acesteia.
La întreruperea curentului în reţeaua de forţă se deconectează imediat maşina-unealtă şi nu se
conectează la loc decât cu aprobarea profesorului sau a maistrului-instructor.
Nu se încredinţează nimănui munca la maşina-unealtă fără aprobarea profesorului sau a
maistrului-instructor.
Măsuri de protecţie a muncii în cazul elevilor care execută lucrări cu unelte de mână.
Locul de muncă se ţine în ordine. Sculele, materialele, prefabricatele şi produsele finite se
aşază pe locurile care le sunt rezervate. Nu se încarcă locul de muncă (bancul de lucru şi trecerile din
jurul lui) cu obiecte inutile.
Nu se lucrează cu scule stricate şi la menghine defecte. Piesa care se prelucrează se fixează
bine în menghină. Piesele mari, grele sau lungi, precum şi piesele care pot scăpa din menghină în
timpul prelucrării se prind şi se scot din menghină cu atenţie.
Piesele cu margini ascuţite sau cu bavuri nu se apucă cu mâna neprotejată (fără mănuşi).
Suprafaţa prelucrată nu se încearcă cu degetul deoarece ea are bavuri.
Când se îndreaptă o piesă metalică, aceasta se ţine cu mâna protejată cu mănuşi.
Nu se taie metalul cu dalta fără ochelari şi plasă de protecţie sau fără apărători.
La pilirea unei piese, aceasta nu se loveşte cu coada pilei deoarece poate scăpa; la cursa de
întoarcere nu se apasă pila cu degetele mâinii stângi.
Aşchiile nu se îndepărtează prin suflare deoarece pot să intre în ochi.
Când se asamblează sau se demontează îmbinări cu piuliţe, se aleg chei cu dimensiuni
potrivite. Asupra cheii se aplică numai forţa mâinii şi nu a corpului întreg.
Când se lucrează cu scule acţionate electric (bormaşini, fierăstraie, foarfeci, vibratoare ş.a.) se
va avea grijă:
- să se folosească scule în perfectă stare şi neapărat legate la centura de împământare;
- elevii să nu conecteze şi să nu încerce sculele acţionate electric singuri, fără concursul
maistrului-instructor şi să nu atingă conductorul la care este conectată scula;
- să nu se lucreze fără mănuşi de cauciuc şi fără preşuri de cauciuc (sau alt material izolant);
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- să se reamintească permanent că acţiunea curentului electric poate fi mortală.
Sculele şi uneltele folosite la lucrări agricole trebuie să fie bine ascuţite şi fixate în capul
cozilor de mânuire iar distanţa dintre elevii angajaţi la asemenea lucrări să corespundă cu raza de
acţiune şi lucru a uneltelor agricole.
Elevii au obligaţia de a înştiinţa imediat pe profesor sau pe conducătorul practicii despre orice
accident, precum şi despre orice încălcare a regulilor tehnicii securităţii pe care le observă.
Măsuri de protecţie a muncii în cazul instalaţiilor mecanice sub presiune.
La construirea, repararea, instalarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor mecanice sub
presiune vor fi respectate prevederile instrucţiunilor tehnice ale Inspecţiei pentru cazane, recipiente
sub presiune şi instalaţii de ridicat (ISCIR).
La producerea şi distribuirea aerului comprimat se vor aplica şi respecta prevederile din
NSSM 40.
Instalaţiile mecanice sub presiune vor fi prevăzute cu dispozitivele de siguranţă şi aparatele de
măsură şi control necesare, care să permită exploatarea acestor instalaţii în condiţii de securitate a
muncii.
Materialele folosite pentru construirea şi repararea elementelor instalaţiilor mecanice sub
presiune vor corespunde, în privinţa condiţiilor tehnice, a regulilor pentru verificarea calităţii, marcării
şi livrării, instrucţiunilor tehnice ale inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de
ridicat, precum şi standardelor de stat în vigoare.
Procesele tehnologice, inclusiv operaţiile de control ce trebuie respectate la construirea şi
repararea instalaţiilor mecanice sub presiune, vor fi precizate în proiectele respective.
Recipientele, buteliile transportabile şi conductele prin care se transportă fluide sub presiune
se vor vopsi în culorile convenţionale pentru fluidele pe care le conţin sau le transportă conform
prevederilor din instrucţiunile tehnice de specialitate şi din standardele de stat în vigoare.
Conductele îmbinate cu flanşe, prin care se transportă fluide sub presiune, care pot provoca
arsuri, vor fi prevăzute cu manşoane de protecţie.
Amplasarea instalaţiilor mecanice sub presiune se va face în conformitate cu prevederile
normelor de protecţie a muncii corespunzător specificului activităţii locurilor de muncă respective şi
cu prevederile normativului republican pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor.
Personalul de supraveghere şi exploatare a instalaţiilor mecanice sub presiune trebuie să aibă
pregătirea corespunzătoare şi să fie instruit în acest scop pentru cazanele de aburi, fochiştii trebuie să
îndeplinească condiţiile cerute de instrucţiunile tehnice ale inspecţiei pentru cazane, recipiente sub
presiune şi instalaţii de ridicat.
Accesul în instalaţiile de hidrofoare, prepararea apei calde, staţii de pompare, perimetrul
rezervoarelor de apă, este permis numai personalului de exploatare instruit special în acest scop.

INSTRUCŢIUNI PROPRII ÎN SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ PENTRU CADRE DIDACTICE
1. Deplasarea la locul de muncă se face cu mijloace auto corespulrzătoare şi se vor respecta regulile de
circulaţie conform regulamentului de circulaţie pe drumurile publice;
2. Pentru evitarea lovirii:
- în încăperile unităţii se va păstra ordinea şi orice defecţiune a mobilierului va fi anunţată pentru a fi
remediată;
- este interzis folosirea meselor sau scaunelor suprapuse pentru a se ajunge la înălţimea dorită;
- echipamentele de lucru vor fi poziţionate astfel încât să se evite răsturnarea lor;
3. În sălile de curs se vor deschide alternativ uşile şi geamurile pentru a se reduce la minim curenţii de
aer;
4. Se va evita aglomeraţia pe coridoare sau scări, iar atunci când va fi nevoie se va circula cu atenţie;
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5. Pentru evitarea electrocutării:
- toate echipamentele de lucru se vor conecta la prize cu impământare, semnalându-se orice defecţiune
care ar putea apfuea; remedierea defecţiunilor va fi făcută doar de persoane autorizate;
- la cuplarea şi decuplarea echipamentelor, nu se va trage de cablul electric ci de ştecher folosind
ambele mâini, pentru a evita smulgerea din perete a prizelor;
- orice echipament de lucru va fi folosit doar după citirea instrucţiunilor de lucru, sau după ce a fost
instruit asupra modului de folosire a acestuia;
- nu se vor utiliza obiecte improvizate pentru fixarea echipamentelor de calcul sau a oricărui alt
echipament;
- sunt interzise intervenţii, încercări de remediere a deficienţelor care apar la aparutura din dotare;
6. Pentru evitarea arderii,intoxicării, afectării căilor respiratorii, a ochilor, pielii din cauza substanţelor
toxice:
- la reacţii se vor folosii cantăţi mici de reactiv ;
-reactivii vor fi ţinuţi în dulapuri închise cu cheia, în încăperi prevăzute cu aerisire;
- reacţiile violente cu degajări de gaze se vor face în nişe sau cu geamurile deschise;
- este interzisă mirosirea substanţelor chimice;
- în laboratoare se va folosii echipamentul de protecţie;
7. Pentru evitarea suprasolicitărilor în timpul lucrului la calculator, se va ţine seama de pauze, de
echipamentul de.lucru să fie dotat corespunzător, cu scaun ergonomic, este interzis consumul
alimentelor pe masa suport a calculatorului, echipamentul să fie în bună stare de funcţionare;
8. Deplasarea în cabinete, să1i de clase, coridoare se va face într-un ritm normal, pentru a se evita
pericolul de alunecare, împiedecare;
9. Este interzisă blocarea căilor de acces, de circulaţie în să1i1e de clasă, între mesele de lucru
(aparate, cutii, etc.), pentru ca evacuarea în caz de incendii să fie făcută în condiţii optime;
10. Pentru evitarea răcelii şi a reumatismului, în perioadele reci se va veni cu îmbrăcăminte corespun
zătoarc sezonului;
11. Pentu evitarea solicitărilor psihice, orarul va fi bine structurat şi se va ţine cont de o ambianţă
plăcută la locul de muncă;
12. Deplasarea între clădiri se va face într-un ritm normal, iar în perioada de iarnă, pe scările de afară
se vor folosi balustradele, pentru evitarea alunecării şi lovirii;
13. Prezentarea la locul de muncă se va face numai în condiţii de sănătate corespunzătoare;
14. În caz de incendii, se va anunţa conducerea, forurile competente, şi se vor folosi stingătoarele din
dotare pentru stingerea focului; pentru evacuarea personalului se vor folosi scările şi ușile de ieşire

PROTECŢIA MUNCII ÎN SALA CAZANELELOR

Date preluate din proiectul de instalare a cazanelor tip “ FCL 50"
Supravegherea funcţională a cazaneior pentru apă caldă cu puterea de peste 300 KW se
face de către personalui de exploatare - fochist autorizat în conformitate cu prevederile PT C92003>cîte unul pe fiecare schimb.
În sala cazaneior cu puteri peste 300 KW trebuie să existe un telefon sau aite mijloace de
semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul, care să evite deplasările ne justificate ale
personalului de deservire a cazanului.
În timpul funcţionării, personalui de deservire trebuie sâ supravegheze starea cazanului şi a
instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare
srabilit.
Pentru exploatarea în siguranţă a cazanului sunt elaborate instrucţiuni tehnice specifice
privind funcționarea în condiţii normale , care vor fi afişate ia loc vizibil.
La întocmirea instrucţiunilor interne se vor respecta instrucțiunile de exploatare,
întreținere și reparații elaborate dc către furnizorul cazanului şi cuprinse în cartea tehnică a acestuia –
partea de construcție.
Spaţiile de acces şi de deservire ale locurilor de muncă din sala cazanului precum și căile
spre ușile sălii vor fi întotdeauna libere.
Înainte de punere în funcțiune se vor verifica toate racordurile filetate sau sudate ,
precum nivelul apei din circuitul de încălzire .
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Accesul în centrala termică a persoanelor străine este interzis fără aprobarea prealabilă a
conducerii liceului.
Organele I S C IR precum si personalul propriu de supraveghere tehnica por intra în sala
cazanului pe bază de legitimaţie de serviciu.
Toate operaţiunile de spălare ,întreţinere exterioară şi reparaţii ale cazanului, în timp ce
acesta funcţionează sunt strict imerzise .
Se verifică forma corectă a flăcării şi se reglează funţionarea arzătorului,
Se verifică să nu existe risipă dc aer sau apă .
Se verifică caracteristicile apei de alimentare și eventual se efectuează un tratament
adecvat pentru evitarea depunerilor și a coroziunii.
Se verifică întotdeauna dispozitivele de siguranţă de pe cazan şi sistem .
Se controlează randamentul termostatului de lucru şi a termostatului de siguranţă .
In timpul fazei dc pornire a cazanului ,verificaţi dacă sistemul termic este plin cu apă şi
dacă tuburile de încărcătură sunt deschise.
Nu se deschide camera de fum în timp ce arzătorul funcţionează .
Protejaţi cazanul şi sistemul împotriva îngheţului ,în cazul în care nu funţionează în
timpul iernii, în timpul funcţionării, asiguraţi-vă că temperatura maximă a apei ia ieşirea din cazan
nu depăşeşte 90 C.
Tratamentul apei de alimentare a cazanului spre apa caldă este necesar atunci când :
sistemul are un conţinut mare dc apă sau este subiectul unei inserţii frecvente şi considerabile de
apă sau este parţial sau în totalitate golit pentru întreţinere.
Apa de alimentare trebuie să fie fără bacterii şi componcnte solide .
OBLIGAŢII LEGALE Respectaţi duraîa zilnică de funcționare- de max.14 ore.
NORME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LUCRUL CU CLORAMINA T A
ÎNGRIJITOARELOR DE CURĂŢENIE
Denumirea produsului: CLORAMINA T tablete (HALAMID)
Cantitatea nominala a conţinutului:

-

TABLETE 0,5 g (flacon 1800 tablete)

Categoria de produs și domeniul de utilizare : antiseptic și dezinfectant folosit pentru dezinfecția pielii
și a plăgilor, pentru igiena personală și ca antiseptic pentru răni infectate, abcese și furuncule.
Dezinfectant universal utilizat în domeniul sanitar, agroalimentar și în colectivități pentru orice suprafeţe
din material plastic, aluminiu, ciment, lemn și oțel inoxidabil. Este, de asemenea, indicat pentru
dezinfecția apei potabile. Prezintă activitate bactericida, fungicida si virulicida. Activitatea bactericida a
fost demonstrată față de flora Gram-negativa și Gram-pozitiva, iar in concentraţii crescute cloramina
distruge Micobacteryum tuberculosis.
HALAMID este un dezinfectant universal, biodegradabil, utilizat in practica sanitara, datorita
următoarelor proprietati :
-bactericid (Gram pozitiv si Gram negativ), virucid si fungicid ;
-stabil si activ la temperaturi scăzute cat si la temperaturi ridicate ;
-sigur la manevrare, atat pudra, tablete cat si soluţie apoasa ;
-sigur pentru natura, biodegradabil si fara dezavantajele clorului;
-stabilitate superioara la depozitare ;
-microorganismele nu dezvoltă rezistență la Halamid.
Mod de folosire:

-

ca antiseptic : - uz general: soluţie 0,5% (10 tablete de 0,5 g la 1 litru de apa);
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-

in caz de folosiri repetate pe membrane, mucoase: soluţie 0,2 % (4 tablete litru apa)
ca dezinfectant universal (timp de contact este de 10 min.) (conform MO nr.l94bis/26.03.2003):
pentru suprafeţe (pereţi, pavimente): soluţie 2 g% (4 tablete/100 ml apa)
pentru lenjerie, echipamente protectie: soluţie 1-1,5 g % (2-3 tablete/ 100 ml apa)
pentru obiecte (sticla, porţelan, plastic, jucării, termometre): soluţie 1 g% (2 tabl/ 100 ml apa)
pentru vesela: soluţie 0,5-1 g % (1-2 tablete/ 100 ml apa)
pentru sticlărie de laborator folosita: soluţie 2 g % (4 tablete/ 100 ml apa)

pentru dezinfectia apei potabile: 20 g (40 tablete)/ 1 m3 apa
Descrierea produsului : comprimate albe de 0,5g, continut in clor activ minim 25%. Asigura
spectrul: bactericid, fungicid, virucid.
Compoziţia chimică procentuală: Sodium para-toluen sulfonil cloramida (cloramina T).
PLANUL DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE
Zonele care trebuie sa fie curatate si dezinfectate:
-salile de clasa
-cancelarie
-spatii comune (holuri, wc-uri, etc.)
Operațiunile și ordinea în care se vor efectua (Colectarea deșeurilor, măturarea
pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris
ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, ștergerea și
dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine,
întrerupătoarelor etc);
Materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (produse de curățenie,
produse biocide avizate pentru suprafețe etc);
Tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune conform cu anexa 2
Frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:

-

în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din
ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;
- în cancelarie imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua
respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;
- pentru grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei, și ori de câte ori este
necesar.
Cine execută curățenia (îngrijitoarele de serviciu de pe schimb) și cine va
supraveghea efectuarea conformă a curățeniei (administrator patrimoniu) , modalitatea de
afișare a monitorizării (tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat, afișat în fiecare spațiu
utilizat);
Frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi (după
curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de
clasă cu geamul rabatat;
În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat la loc vizibil graficul de curățenie și
dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, secvența acestora, orarul și un loc
pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.
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Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.
Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează
dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

●
●
●
●
●
●
●
●

clanțe, încuietori, butoane și mânere ale uşilor;
treptele scărilor;
băncile, catedrele și scaunele din clasă;
balustrade;
întrerupătoare de lumină;
mânerele echipamentelor și aparatelor (precum, cele sportive);
obiecte didactice comune;
calculator tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura
computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare
utilizator.
Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse
frecvent sau cu risc scăzut (de ex, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).
Se
au vedere în vedere resursele și echipamentele necesare.
Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curățare și dezinfecție şi a
echipamentelor de protecție personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.
Pe durata activităților de curățenie și dezinfecție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după
îndepărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.
APLICAREA PLANULUI DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE
Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție.
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).
Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Se achiziționează doar produse în
ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informații de
siguranță și instrucțiuni de aplicare.
Dacă produsul concentrat se diluează conform indicațiilor producătorului, soluția de
lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentrația,
data și ora preparării.
elevii.

Detergenții şi dezinfectanții vor fi depozitați în spații special amenajate în care nu au acces

În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măștii și a mănușilor și
asigurarea ventilației adecvate. Se recomandă protecția ochilor și accesul imediat la o sursă de apă
pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.
Proceduri în cadrul Compartimentului SSM

-SSM la laboratoarele de chimie
-SSM la laboratoare
-Procedura privind efectuarea instructajului de SSM la cadrele didactice, maiştrii şi cadre didactice auxiliare.
- Procedura privind întocmirea fişelor de opţiuni pe linie de SSM.
-Procedura privind efectuarea instructajului de SSM la elevi.
- Procedura privind efectuarea instructajului de SSM la personalul mincitor –noi angajaţi
- Procedura privind efectuarea efectuarea verificărilorpe linie de SSM la atelierele şcoală.
- Procedura privind întocmirea evaluării riscurilor pe linie de SSM
- Procedura privind întocmirea planului de finanţare pe linie de SSM.
- Procedura privind constituirea comisiei SSM.
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr .
5447/2020, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I.Părţile semnatare
1.Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic Lupeni , cu sediul în judeţul Hunedoara,
localitatea Lupeni, str. Tineretului nr. 43, reprezentată prin director, doamna Bucur Aurelia
2.Beneficiarul
indirect,
doamna/domnul...........................................................................,
părinte/tutore/susţinător legal al elevului…………………………….,din clasa………
cu domiciliul în ..............................................................................
3.Beneficiarul
direct
al
educației
elev
...........................................,
din
clasa…………………….
II.Scopul contractului:
Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de
învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor
direcți ai educaţiei.
III.Drepturile părţilor:
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentulcadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
IV.Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
1.Liceul Tehnologic Lupeni se obligă:
a)să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b)să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c)să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei
în vigoare;
d)să asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile
legislaţiei specifice în vigoare;
e)ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale, pe care le transmite elevilor, și un comportament responsabil;
f)să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată,
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
g)să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze
imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
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h)să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează
verbal sau fizic elevii;
i)să se asigure că personalul didactic evaluează direct, corect și transparent și nu
condiționează această evaluare sau calitatea prestației la clasă de obținerea oricărui tip de
avantaje;
j)să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu
pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor,
respectiv a personalului unităţii de învăţământ;
k)să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi
prozelitism religios.
2.Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele
obligaţii:
a)asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru
şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor;
b)prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de
învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea
degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ;
c)trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintăsimptome specifice unei afecșiuni cu
potențial infecțios ( febră,tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,
vărsături,rinoree etc.) ;
d) ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună,
pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
e)răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
f)respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
.
3.Elevul are următoarele obligaţii:
a)de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b)de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,
particular şi confesional autorizat/acreditat;
c)de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea
de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă
redusă;
d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
e)de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a
incendiilor, normele de protecţie a mediului;
f)de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliul educaţional etc.;
g)de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi
mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de
învăţământ etc.);
h)de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi
intoleranţa;
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i)de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
j)de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri,
substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k)de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme
sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi
spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de
învăţământ;
l)de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m)de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică
a acestora;
n)de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în
proximitatea acesteia;
o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul
profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul
primar/ profesorului diriginte.
V.Durata contractului: Prezentul acord se încheie pe durata anilor şcolari 2021 – 2022,
2022 – 2023, 2023-2024, 2024-2025, începând cu data de 1.10.2021;
VI.Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 5447/2020,
Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Încheiat astăzi, ......................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Liceul Tehnologic Lupeni,
Director, prof Bucur Aurelia
.......................
Beneficiar indirect**),
........................
Am luat la cunoştinţă.
Beneficiar direct, elevul,
(în vârstă de cel puţin 14 ani)
........................
__________
**)
Părintele/Tutore la/Susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar,
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal.
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Nr. ……………….. / ……………………….

PLAN DE ACȚIUNE ANTIBULLYING
AN ȘCOLAR 2021-2022
În anul școlar 2021-2022 LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI, prin grupul de acțiune
antibullying, creat cu acordul Consiliului Profesoral din data de........ a întocmit planul de
acțiune antibullying , conform Ordinului 4343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea
Normelor metodologice privind violența psihologică-bullying.
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI a prevăzut
în
regulamentul de ordine interioară obiectivul "şcoală cu toleranţă zero la violenţă", ce a fost
adus la cunoştinţa personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De
asemenea, în acord cu profesorii, elevii şi părinţii acestora, unitatea noastră, prin
regulamentul de ordine interioară (ROI), a prevăzut măsurile aplicabile în cazul unui
comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unor copii faţă de alţi copii.
În regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ, pentru persoanele care
interacţionează cu preşcolarii/elevii, s-a introdus obligativitatea unei comunicări empatice,
non-violente, aceea a adoptării unui comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor.
La începutul anului şcolar,LIceul Tehnologic Lupeni a întocmit propriile strategii şi
planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate, condiţie
esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului.
Bullying-ul devine un fenomen tot mai des întâlnit în școlile noastre și poate deveni o
problemă pentru mulți copii,a căror bunăstare emoțională, funcționare socială și reușită
academică poate scădea din acest motiv. În ultimii anis-a acordat o atenție sporită problemei
agresivității în școli și necesității unor strategii pentru a interveni și a o opri.
Până în prezent, majoritatea programelor s-au concentrat pe măsuri de prevenire și acțiuni
punitive împotriva copiilor care inițiază comportamente de bullying, trecându-se cu vederea
copiii care sunt ținta acestor comportamente,precum și ceilalți copii care sunt martorii acestui
fenomen. Abordările punitive ale agresiunii nu reușesc adesea să ducă la recunoașterea
faptului că copilul numit „agresor” este, de asemenea, un copil în situație de risc, care are
nevoie de servicii educaționale și suport profesionist, având anumite necesități de natură
educațională, socială și emoțională ce trebuie identificate și abordate.
Bullying-ul se poate întâmpla oriunde se adună copiii laolaltă, în medii fizice sau online. Cu
toate acestea, oricât de prezent nu ar fi acest fenomen în viața copiilor, cu cât mai profundă
va fi înțelegerea seriozității și dinamicii acestei probleme, cu atât frecvența și consecințele
agresiunii vor fi mai reduse.

Obiectivele planului:
Scopul general al planului de acțiune este de a reduce incidența și prevalența bullying-ului în
rândul copiilor și tinerilor,inclusiv al copiilor cu dizabilități și al celor din medii defavorizate,
prin activități de intervenție pentru persoanele implicate în situații de bullying, cu strategii de
gestionare la nivel individual și de grup/clasă/școală/familie.
Pe parcursul implementării planului, grupul de acțiune va îndruma copiii cum să aplice ceea
ce învață în cadrul activităților, pentru a ajuta copiii și tinerii care au fost/sunt implicați în
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situații de bullying prin intervenții specifice și astfel să se asigure crearea unui climat școlar
optim, sigur și de susținere în propria noastră școală.

Obiectivele specifice:
• Înțelegerea amplorii, complexității și dinamicii bullying-ului de către toți actorii implicață.
• Recunoașterea și răspunsul timpuriu și eficient la comportamentele ce pot duce la bullying
Cunoașterea strategiilor noi și eficiente pentru intervenție antibullying.
• Pregătirea copiilor să recunoască și să răspundă eficient la comportamentul de bullying
agresiune.
• Sensibilizarea cu privire la rolurile fiecăruia în prevenirea și oprirea bullying-ului.
• Crearea unui mediu în care toată lumea înțelege că bullying-ul este inacceptabil, dăunător și
prevenibil.
• Împuternicirea adulților și copiilor să intervină activ pentru a preveni și opri bullying-ul.
Ca rezultat, copiii ce vor beneficia de activitățile desfășurate vor fi capabili să:
– Înțeleagă ce constituie un comportament de bullying.
– Identifice rolurile tuturor celor implicați într-o situație de bullying.
– Aprecieze puterea martorilor în prevenirea și stoparea bullying-ului.
– Se exprime mai afirmativ decât ostil, agresiv sau supus.
– Empatizeze și să înțeleagă modul în care acțiunile lor îi afectează pe ceilalți.
– Să lase deoparte conflictele individuale și diferențele personale, pentru a lucra împreună cu
alți copii în direcția unui scop comun.
– Recunoască factorii declanșatori ai bullying-ului și modul de gestionare a acestora.
– Recunoască și să elibereze emoțiile și trăirile asociate cu comportamentele de bullying, atât
personale, cât și ale altora.
– Prevină și să intervină în situații de bullying.
– Se simtă în siguranță în contextul școlii și în afara ei.

Planul de acțiune are mai mulți pași pe care îi urmărim:
Pasul 1. Operaționalizarea etichetelor
Pasul 2. Relaționarea comportamentului cu contextul în care el se
manifestă
Nu orice tip de comportament agresiv este un comportament de bullying.
• Pentru a face diferența, avem nevoie să privim comportamentul în contextul în care el apare.

Pasul 3. Definirea comportamentului de bullying
Bullying-ul este un fenomen complex care îmbracă multe forme și literatura de specialitate
oferă mai multe perspective de înțelegere a lui.
Bullying-ul se referă la acele comportamente prin care o persoană sau un grup de persoane
intimidează, rănește,umilește, înjosește în mod intenționat și repetat o altă persoană, în
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condițiile în care între persoana/grupul care rănește și persoana rănită există un
dezechilibru de putere1.
Definiția oferită de Olweus a fost utilizată de toți oamenii de știință care s-au implicat ulterior
în studierea fenomenului. Această definiție indică asupra a trei criterii pe bază pe care le
putem stabili, dacă un comportament este bullying sau nu: repetiția, intenționalitatea,
dezechilibrul de putere.

Tipuri și forme de manifestare a comportamentului de bullying

Bullying-ul este un comportament care poate îmbrăca diverse forme:
• În funcție de modul în care se manifestă, putem vorbi de următoarele forme:
– Directe, când se manifestă în mod direct către persoana țintă. Acea persoană ar putea fi
agresată, lovită, să
i să spună fără echivocuri: „Nu te joci cu noi sau nu ai ce căuta în grupul nostru” sau să i se
trimită mesaje
sau mail-uri denigratoare.
– Indirecte, când se întâmplă pe la spatele persoanei vizate: răspândirea de zvonuri, vorbitul
în șoaptă, făcutul de semne către alte persoane, furtul, distrugerea lucrurilor personale fără ca
persoana vizată să știe, excluderea indirectă prin găsirea de scuze.
• In funcție de tipul de comportament, prin care se exprimă, putem identifica mai multe
forme7:
– Atacuri fizice (lovit, împins, distrugere a lucrurilor personale).
– Atacuri verbale (amenințări, porecliri, scoatere în evidență a unor aspecte personale
particulare, ex., ticuri verbale).
– Agresivitate relațională (excludere socială, împrăștiere de zvonuri false sau informații
personale).
– Cyberbullying (răspândire de informații personale și mesaje cu conținut compromițător în
mediul online).

Pasul 4:Abordarea imediată a situațiilor de bullying
Abordarea imediată a situațiilor de bullying începe cu evaluarea situației. În acest sens
modelul de analiză comportamentală ABC este de un real folos.
I. Identificarea funcției comportamentului de bullying
Modelului ABC ne ajută să înțelegem ce putem face pentru a schimba un comportament.
Dacă analizăm comportamentul în contextul în care el apare și reacțiile care îl însoțesc,
vom vedea cu ușurință variabilele care influențează acel comportament și vom ști ce
avem de făcut, pentru a-l schimba.
A. Antecedentele se referă la informațiile care au legătură cu contextul sau situația în care
apare comportamentul de bullying – ce se întâmplă înainte de apariţia comportamentului de
bullying. Identificăm antecedentele (contextul) prin intermediul următoarelor întrebări:
– Unde apare comportamentul?
– Când apare?
– Cu cine apare?
– Cu cine nu apare?
Așa cum puteți observa, antecedentele sunt elementele contextului spațial și temporal care
apar chiar înainte de
realizarea comportamentului şi cresc probabilitatea apariţiei lui.
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B. Comportamentul reprezintă tot ceea ce face un copil, acțiunile pe care le realizează.
Pentru a identifica comportamentul,
avem în vedere întrebarea:
– Ce acțiuni face persoana care rănește intenționat pe altcineva?
C. Consecinţele sunt reacțiile care apar imediat după manifestarea comportamentului de
bullying şi au rolul de a
încuraja sau descuraja manifestarea viitoare a comportamentului respectiv. Consecinţele sunt
responsabile de
menţinerea în timp a unui comportament. Pentru a identifica consecințele, ne punem
întrebările:
– Ce s-a întâmplat imediat după manifestarea comportamentului?
– Cum a reacționat persoana asupra căreia s-a manifestat comportamentul de bullying?
– Cum au reacționat cei care au asistat la bullying?

Pasul 5:Tipuri de intervenții
Teoria modificării comportamentale arată că pentru a schimba un comportament, avem
nevoie să intervenim atât la nivelul contextului (intervenții pe clasă), cât și la nivelul
consecințelor (reacții care apar imediat după manifestarea comportamentului de bullying).

Ce presupune o intervenție la nivel de context?
– Să creștem supervizarea în locurile în care se întâmplă cel mai frecvent comportamente de
bullying (terenuri de sport, holuri, băi, curtea școlii).
– Să stabilim regulile clasei care exprimă clar ce așteptăm de la un copil să facă într-o situație
de interacțiune cu colegii.
– Să stabilim consecințe clare pentru încălcarea fiecărei reguli și să aplicăm consecvent
consecințele pentru manifestarea comportamentelor de bullying.
– Să utilizăm recompense copiilor care au reacții de descurajare a bullying-ului (iau apărarea
unui copil țintă sau solicită ajutorul unui adult).
– Să modificăm, prin intervenții pe tot colectivul clasei, nivelul de empatie, atitudinea și
modul de reacție a colegilor martori față de situația în care un coleg este țintă a bullying-ului
(astfel încât să fie cât mai mulți colegi care să îi ia apărarea colegului care este țintă a
bullying-ului sau solicită ajutorul cuiva care are o putere mai mare – un adult).
Să modificăm, prin intervenții la nivelul cadrelor didactice, nivelul de cunoștințe, de empatie
și atitudine față de copilul țintă, astfel încât prin atitudinea lor să modeleze acceptarea lui în
grupul de copii. Cadrul didactic şi colectivul de copii joacă un rol important în școlaritatea
mică cu privire la modificarea statutului de copil „cu care nu se joacă nimeni”. În școală
izolarea și marginalizarea copiilor care manifestă frecvent comportamente nepotrivite în
raport cu contextul educaţional (refuză să asculte de solicitările adultului, evită interacţiunea
cu ceilalţi colegi, preferă să se joace singuri, manifestă frecvente comportamente agresive în
interacțiunile de zi cu zi) este un proces complex care poartă într-o mare măsură amprenta
relaţiei pe care cadrul didactic o stabileşte cu aceşti copii. În acest sens s-a constat că
atitudinea cadrului didactic faţă de un copil este un reper pentru modul în care ceilalţi
copii se relaţionează cu el. Mesajele pe care cadrul didactic le transmite verbal sau
nonverbal favorizează fenomenul de marginalizare. Studiile arată că și cadrele didactice
manifestă un interes mai scăzut faţa de un copil care are abilităţi sociale şi emoţionale mai
slabe: îl priveşte mai rar, îi zâmbeşte mai rar,
face mai puţine remarci pozitive la adresa comportamentului lui, i se adresează și îl solicită
mai rar. Aceste comportamente ale cadrului didactic, care adesea scapă controlului voluntar,
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setează tipul de relaţie pe care colegii o stabilesc cu copilul respectiv. În acest sens, atitudinea
discriminatorie faţă de anumiţi copii îşi are rădăcinile în natura relaţiei pe care cadrul didactic
o stabileşte cu copiii.3

Ce presupune o intervenție la nivel de consecințe?

– Să lucrăm individual cu copilul țintă, pentru a schimba modul de reacție care alimentează
comportamentul țintă, atunci când situația de bullying este moderată ca intensitate și copilul
poate practica abilitățile învățate.
– Să lucrăm cu grupul de copii din clasă pentru a schimba reacțiile colegilor martori care
alimentează direct comportamentul de bullying prin faptul că râd, instigă sau privesc în
tăcere.
Selectarea strategiilor de intervenție se va face in funcție de:
– datele particulare pe care le prezintă situația în care s-a manifestat comportamentul de
bullying (contextul, tipul de comportament de bullying – fizic, verbal, relațional sau de
agresare pe Internet și reacțiile care au urmatmanifestării lui);
– vârsta copiilor implicați în situația de bullying.

Pasul 6:Abordarea comprehensivă a fenomenului de bullying:
Bullying-ul și daunele pe care le cauzează sunt subestimate de mulți copii și adulți. Cadrele
didactice, părinții și copiii, îngrijoraţi de prevenirea violenței, trebuie să se preocupe și de
fenomenul bullying-ului, și de legătura acestuia cu alte comportamente violente.
Elementele de bază:
Intervenții la nivel de Desfășurarea unui sondaj în rândul elevilor pentru a determina
natura și amploarea problemelor de bullying în școală.
școală
• Crearea Grupului de lucru care este implicat în planificarea și
monitorizarea activităților implementate în școală și care va
analiza constatările sondajului, pentru a discuta problema
bullying-ului în școală și a planifica activitățile de prevenire a
bullying-ului din școală (ex., a elabora Program de prevenire a
bullying-ului și a altor forme de violență în instituție, Plan de
acțiuni etc.).
• Organizarea unui eveniment de lansare a Programului de
prevenire a bullyingului și a altor forme de violență în instituție.
• Supravegherea sporită a zonelor care sunt „puncte fierbinți”
pentru bullying și violență în școală.
• Elaborarea de reguli la nivel școlar și consecințele pentru
acțiunile de bullying.
• Dezvoltarea activităților de consolidare a comportamentului
prosocial.
• Implicarea părinților în activitățile școlare încurajarea
participării părinților la activități de planificare și evenimente
școlare etc.).
2. Activități în clasă
Organizarea în mod regulat a orelor, în timpul cărora elevii și
profesorii se angajează în activități, discuții, jocuri de rol și
activități artistice, legate de prevenirea și contracararea bullyingului și a altor forme de violență în rândul elevilor
1.
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3.

Intervenții individuale

Activități sociale
implicarea
comunității locale

4.

• Intervenția imediată a personalului școlii în toate cazurile de
bullying.
• Implicarea părinților ai căror copii manifestă comportament de
bullying și a celor supuși bullying-ului, în funcţie de situație,
atunci când este necesar.
• Implicarea consilierului școlar
Promovarea Programului de prevenire a bullying-ului și a altor
forme de violență în școală în comunitatea locală (ex.,
convocarea de întâlniri cu liderii comunității pentru a discuta
despre programul școlii și problemele asociate cu bullying-ul,
încurajând acoperirea mediatică locală a eforturilor școlii,
angajarea elevilor în discuții despre programul școlii lor cu liderii
comunității etc.).
• Implicarea membrilor comunității în activitățile anti-bullying
ale școlii (implicarea membrilor comunității în evenimente
organizate în școală
etc.).
• Implicarea membrilor comunității, a elevilor și a personalului
școlii în acțiuni de combatere a violenței în cadrul comunității.

Strategiile de intervenție se vor face in funcție de:

– datele particulare pe care le prezintă situația în care s-a manifestat comportamentul de
bullying (contextul, tipul de comportament de bullying – fizic, verbal, relațional sau de
agresare pe Internet și reacțiile care au urmat manifestării lui);
– vârsta copiilor implicați în situația de bullying.
PASUL 7:

METODE DE INTERVENȚIE ÎN GESTIONAREA COMPORTAMENTELOR
DE BULLYING:
1. Folosirea sancțiunilor directe.
2. Prevenirea bullying-ului prin întărirea comportamentului martorilor de descurajarea a
bullying-ului.
3. Dezvoltarea abilităților copilului țintă.
4. Medierea.
5. Strategii de reparare a situației.
6. Metoda grupului de suport.
7. Metoda implicării părților.
8. Organizarea de ateliere de lucru cu număr limitat de copii, la care explicaţiile vor fi la
nivelul de înțelegere al copiilor. În timpul lucrului, profesorii vor oferi sprijinul
necesar. Îi vor orienta în înțelegerea semnificaţiei activităţilor. Formele de organizare
vor fi în grup restrâns și cu respectarea distanțării, sau individual, mergându-se pe
ideea că activitățile pot fi și ocazii de intercunoaștere.
Atelierele de lucru pot fi împărțite în 2 sau mai multe sesiuni.
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Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă
ANEXA 1
Activitatea: NU te lua de mine!
Obiective:
Pe parcursul și la finele activității copilul va fi capabil:
• Să definească modalități diferite de interacțiuni: pasivă, agresivă, asertivă.
• Să învețe modalități de a face față comportamentului de intimidare.
Timp estimat: 45 min.
Materiale și pregătirea activităților: o copie cu scenariile NU te lua de mine! (Fișa resursă).
Vârsta: 13-15 ani, copilul care a fost ținta comportamentelor de bullying sau care a inițiat
comportamente de bullying.
Pas cu pas
• Rugați copilul să descrie ce crede el că înseamnă un comportament agresiv. Subliniați faptul
că a agresa este un lucru pe care toată lumea este capabilă să-l facă și că agresivitatea poate
avea diferite forme, diferite motive: unii copiii îi pot agresa doar ocazional pe alții, iar alți
copii se pot comporta în așa fel tot timpul. Indicați faptul că scopul acestei activități este de a
identifica modalități care să-l ajute să gestioneze mai bine situațiile de interacțiune neplăcute,
pentru a nu fi afectat de comportamente de agresare, dar nici să ajungă el însuși un copil ce
agresează pe alți copii.
• Întrebați copilul ce crede că înseamnă comportamentul pasiv (supus, submisiv), dacă i s-a
întâmplat vreodată să observe asemenea manifestări sau dacă a fost în situații sociale în care a
manifestat asemenea atitudine șicomportament.
• Oferiți copilului scenariile din fișa resursă NU te lua de mine! Solicitați copilului să citească
fiecare scenariu și să răspundă la primele două întrebări. Apoi rugați-l să genereze sugestii
pentru ceea ce copiii din scenarii ar fi putut face, pentru a se apăra de cei care i-au agresat și
să noteze aceste răspunsuri sub cea de-a treia întrebare de pe fiecare fișă de lucru.
• După ce copilul a notat ideile, inițiați o discuție despre comportamentele agresive, pasive și
asertive, analizați ideile pe care le-a notat copilul în lucrul său individual, apreciind
elementele bune și aspectele posibil de îmbunătățit din cele scrise de copil.
Întrebări pentru continuarea intervenției:
• Ce înseamnă a agresa pe cineva?
• Care este opinia ta, de ce unii copii îi agresează pe alți copii?
• Ce poți face, pentru a te proteja de agresiunile unor copii?
• Te-a agresat vreodată cineva? Dacă da, cum te-ai simțit, ce ai făcut?
• Ce poți face, pentru a-i împiedica pe alții să te agreseze?
• La cine te poți adresa, pentru a primi ajutor? Cine, crezi, că îți poate fi de folos?
• De ce fel de abilități ai nevoie, ca să reușești să faci față unor asemenea situații
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Dezvoltarea abilităților empatice
ANEXA 2
Activitatea: Învăț să fiu empatic
Obiective:
Pe parcursul și la finele activității copilul va fi capabil să:
• Manifeste atitudine empatică în interacțiunile cu colegii.
• Dezvolte strategii de includere în grup.
Timp estimat: 45 min.
Materiale și pregătirea activităților: Fișa resursă.
Vârsta: 12-16 ani, copilul care au inițiat comportamente de bullying, copii-martori.
Pas cu pas
• Discutați împreună cu copilul noțiunea de empatie. Puteți începe printr-un exemplu personal
sau asociindu-vă înșivă la starea emoțională a copilului. Explicați faptul că empatia se referă
la capacitatea fiecăruia de a înțelege modul în care o persoană se simte și modul în care
gândește.
• Rugați copilul să ofere exemple din viața sa familială sau din cea cu prietenii (când a oferit
cadouri de Crăciun familiei, când a susținut vreun amic într-o situație de stres etc.). Ajutați
copilul să-și exprime stările emoționale și convingerile, asociate acelui episod, cu întrebări
precum: „Cum te-ai simțit, știind cât de mult i-a bucurat pe părinți gestul tău? La ce te-ai
gândit, când l-ai văzut pe amicul tău atât de îngrijorat?”
• Întrebați-l pe copil dacă a simțit empatie în contextul școlii, rugați să vă dea câteva
exemple.
• Clarificați împreună relevanța empatiei pentru a preveni comportamentele de agresiune și
bullying, pentru a interveni în cazul când este într-o situație de bullying, inițiind sau fiind
martor.
• Atrageți atenția copilului asupra faptului că este important să fim empatici, dar mai
important este în situațiile de bullying să manifestăm atitudini și comportamente care să și
demonstreze acest lucru.
• După discuție, oferiți copilului Fișa resursă 1.
• Solicitați copilului să identifice emoțiile personajelor descrise și modalitățile prin care pot
găsi soluții pentru rezolvarea situațiilor descrise.
• Discutați împreună afirmația „Pentru a avea prieteni buni, trebuie să fii un prieten bun”.
Cereți copilului să explice în ce măsură este de acord cu această afirmație și să-și
argumenteze răspunsurile.
• Solicitați să enumere câteva comportamente prosociale, prin care ar putea să-și facă prieteni
și completați sugestiile lor cu cele din fișa resursă. După exemplele oferite de copil,
propuneți-i să citească și exemplele din Fișa resursă 2 și discutați împreună în ce condiții și
cum ar putea pune în aplicare asemenea comportamente.
Întrebări pentru continuarea intervenției:
• A fi empatic și a demonstra empatie este același lucru sau e diferit?
• Omul se naște cu empatie sau aceasta este o trăsătură care poate fi dezvoltată?
• De ce avem nevoie pentru a fi empatici?
• Ce ai de câștigat pe seama manifestării empatiei?
• Ce au de câștigat ceilalți care au fost tratați cu empatie?
• Care sunt limitele empatiei?
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Fișa resursă 1
Situația 1
Numele meu este Gicu. Și tocmai m-am mutat de la altă școală. Astăzi este prima mea zi la
școala nouă și îmi este teamă că nu voi reuși să-mi fac prieteni în noua mea clasă.
Situația 2
Mă numesc Sanda. În fiecare dimineață îmi vine să plâng, pentru că nu vreau să merg la
școală. Nu am curajul să-i explic mamei că celelalte fete mă tachinează și nu vor să vorbească
cu mine. De multe ori îmi spun că nu-mi pasă, dar de cele mai multe ori vreau să mă ascund,
ca să nu mă mai vadă și să nu râdă de mine.
Situația 3
Vlad este colegul meu de bancă. El a luat o notă bună la lucrare, spre deosebire de mine. Ce-i
drept, eu i-am rezolvat
o problemă și nu am reușit să-mi finalizez lucrarea. M-am simțit umilit atunci când s-a lăudat
celorlalți că el a luat
cea mai mare notă din clasă și că cine nu a luat note mari, trebuie să fie un mare prost.
Fișa resursă 2
Listă de comportamente
Prin care poți încuraja formarea prieteniilor și îi poți ajuta pe ceilalți să nu se simtă excluși.
Identifică lucrurile ce-ți plac și participă la activități în care poți face cunoștință
cu alți copii care au aceleași preocupări ca și tine.
Fii atent la ce spun ceilalți și nu-i întrerupe atunci când povestesc.
Arată-le celorlalți că ții cont de părerile și de emoțiile lor.
Adresează-le întrebări și caută-le compania pentru a-i cunoaște mai bine.
Nu te aștepta ca toată lumea să gândească sau să simtă ca tine. Acceptă să
asculți și alte păreri, chiar dacă nu seamănă cu ale tale.
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ANEXA 3

PROIECT DE ACTIVITATE DE CONSILIERE
DATA:
UNITATEA: Liceul Tehnologic LUPENI
GRUP ȚINTĂ: elevi 9-12
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR:
ACTIVITATE: Consiliere de grup
TEMA: Gestionarea comportamentului de bullying
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
•

Identificarea caracteristicilor relațiilor sociale, din perspectiva calității acestora

•

Receptivitate la emoțiile celorlalți

•

Valorizarea relațiilor interpersonale

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
•

OO1-să descrie comportamentul de bullying

•

OO2 -să identifice emoțiile asociate cu hărțuirea

•

OO3 -să analizeze situațiile prezentate din perspectivele solicitate

•

OO4 -să găsească modalități proprii și eficiente de a se manifesta în situații de
bullying

•

OO5 -să dezvolte empatie față de victime

•

OO6 -să conteste atitudinile celor care susțin bullying-ul în școală

•

OO7 –să dezvolte relații pozitive cu colegii

RESURSE:
a)PROCEDURALE: jocul, studiul de caz, conversația, explicația, exercițiul, discuția în grup,
problematizarea, ciorchinele
b)MATERIALE: flip-chart, coli de flip-chart, markere, ghem de ață, fișe de lucru cu scenarii
de bullying, post-it-uri, cartoane colorate
c)TEMPORALE: 50 minute
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
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1. Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova - Strategii pentru o
clasă fără bullying – manual pentru profesori și personalul școlar, SALVAȚI COPIII,
2016
2. Cerghit Ioan – Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri,
strategii, Ed. Aramis, București, 2002
SCENARIUL ACTIVITĂȚII
1.MOMENT ORGANIZATORIC – 1 min.
-asigurarea cadrului ambiental, organizarea colectivului de copii în 4 grupe, pregătirea
materialului
2.ACTIVITATE RECAPITULATIVĂ – 5 min.
-se actualizează informațiile din ora trecută, răspunzându-se la întrebările pregătite pentru
descrierea fenomenului de bullying (Explozia stelară): Ce este? Cine sunt cei implicați? Unde
are loc? Cum se manifestă? Care sunt trăirile victimei?
Se completează schema cu răspunsurile elevilor.
3.ACTIVITATE INTRODUCTIVĂ – 5 min.
Joc de spargere a gheții: jocul Ghemul magic: Consilierul are ȋn mână un ghem de ață. El va
oferi ghemul unui participant spunându-i de ce l-a ales: „ te-am ales pentru că ești vesel
mereu..”Cel ales prinde ața și oferă ghemul altui coleg spunându-i ce calități a remarcat la el,
de ce ȋl apreciază. Fiecare participant va alege cel puțin un coleg până ce ața va forma o rețea
asemănătoare unei pânze de păianjen.
Ȋntrebări adresate la final:
Cum v-ați simțit ȋn timpul jocului? Ce ați aflat nou?
Concluzia poate fi: ȋntr-un colectiv /clasă toți colegii sunt conectați ca ȋntr-o rețea și este
important ca relațiile să fie bune, adică să existe ȋnțelegere, prietenie, respect.
4.ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR – 1 min.
Se comunică faptul că la această întâlnire vor încerca să găsească soluții de a face față
bullying-ului prin studierea unor cazuri fictive, dar posibil și reale și vor căuta să formuleze
mesaje anti-bullying pe care să le lanseze în școală.
5.DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII – 25 min
ANEXA 1

Maria este nouă la noi în clasă. Știți că se simte singură și își dorește mult
să-și facă prieteni. O altă fată o întreabă dacă poate împrumuta telefonul ei
mobil pentr a-și suna părinții. Mai târziu o vedeți pe fată ținând telefonul Mariei
și râzând cu un grup de elevi pe hol. Când întrebi ce s-a întâmplat, fata explică
faptul că a folosit telefonul Mariei pentru a publica un mesaj pe peretele ei de
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facebook: „Contactați-mă pentru săruturi gratuite”. Ea îți arată că există deja
câteva răspunsuri explicite la text din partea unor băieți care îi cer să se
întâlnească cu ei. Toți elevii din grup glumesc spunând că Maria ”acum chiar
este populară”.
ÎNTREBĂRI DE CONȚINUT
1. Cum credeți c-au făcut-o colegii ei pe Maria să se simtă?
2. Cum vi se pare comportamentul fetei? Ce încerca ea să obțină?
3. Cum vi se pare comportamentul celorlalți implicați (elevii care râdeau și băieții care
au răspuns la mesaj)? Ce încercau să obțină?
4. Ați defini experiența Mariei drept bullying?
5. Ce credeți că ar trebui să facă Maria acum?
6. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena Mariei?
7. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena fetei care a luat telefonul Mariei?
ANEXA 2

Petru este un elev strălucit din clasa voastră. Alți elevi îi cer tema pentru a
copia, dar el refuză întotdeauna. El are astm și acest lucru face ca să fie dificil
pentru el să participe la activități sportive. Recent, l-ai văzut având un atac de
astm în timp ce juca fotbal. Colegii lui de echipă glumesc pe seama lui în
fiecare zi și îl numesc ”cârpă”. Unu dintre băiți l-a îmbrâncit și a căzut în
genunchi în genunchi în noroi și i-a făcut o poză cu telefonul mobil. Mai târziu,
același băiat vă cere să vă uitați la pagina lui de facebook. Încărcase fotografia
cu Petru, cu titlul ”Așa arată eșecul”. V-a spus că unii dintre elevi din clasă au
dat like fotografiei. V-a cerut să spuneți cât mai multor oameni să dea ”like”
fotografiei.
ÎNTREBĂRI DE CONȚINUT
1. Cum credeți că l-au făcut colegii lui pe Petru să se simtă?
2. Cum vi se pare comportamentul băiatului? Ce încerca el să obțină?
3. Cum vi se pare comportamentul celorlalți oamenii implicați (toți cei care l-au făcut pe
Petru ”cârpă” și care au dat like la fotografia de pe facebook)? Ce încercau să obțină?
4. Ați defini experiența lui Petru drept bullying?
5. Ce credeți că ar trebui să facă Petru acum?
6. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena lui Petru?
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7. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena băiatului care a încărcat fotografia cu
Petru?
ANEXA 3

Andrei este cu voi în aceeași clasă. O colegă, Laura, îi cere o întâlnire,
dar el nu a fost interesat. De atunci, Laura și prietenele ei râd de el de fiecare
dată când trece pe lângă ele. L-au întrebat cu voce tare dacă ”preferă băieții în
locul fetelor”, astfel încât toată lumea să le audă. Unii dintre profesori le-au
auzit și ei spunând acest lucru, dar au ignorat comentariile.
O săptămână mai târziu Laura și prietenele ei au lăsat pliante despre
drepturile homosexualilor și organizații de sprijin pe banca lui Andrei.
ÎNTREBĂRI DE CONȚINUT
1. Cum credeți că l-au făcut pe Andrei să se simtă Laura și prietenele ei?
2. Cum vi se pare comportamentul Laurei? Ce încerca ea să obțină?
3. Cum vi se pare comportamentul prietenelor Laurei și al profesorilor care au
ignorat comentariul? Ce încercau să obțină?
4. Ați defini experiența lui Andrei drept bullying?
5. Ce credeți că ar trebui să facă Andrei acum?
6. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena lui Andrei?
7. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena Laurei?
ANEXA 4

Simona este colegă cu tine, iar colegii râd uneori de ea pentru că este
supraponderală. O tachinează în legătură cu hainele prea mari și cu stângăcia ei
la sport. În fiecare pauză o trimit la chioșcul școlii pentru a le cumpăra covrigi și
sandwich-uri. Ea tace, privește în jos și nu îi refuză niciodată. Bogdan îi face o
poză pe ascuns în ora de matematică și o surprinde într-o poziție care o
dezavantajează. Pentru că i se pare o ipostază amuzantă, se hotărăște să o trimită
mai departe pe grupul lui de prieteni de pe WhatsApp. Prietenii lui sunt amuzați
de poză și răspund mesajului cu tot felul de glume despre Alexandra.
În pauza următoare, pe hol, un grup de colege pe lângă care Alexandra
trece în drum spre chioșc, o arată cu degetul, șușotesc privind spre ea și îi strigă
”balena”.
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ÎNTREBĂRI DE CONȚINUT
1.

Cum credeți că au făcut-o pe Simona să se simtă Bogdan și colegele ei?

2.

Cum vi se pare comportamentul lui Bogdan? Ce încerca el să obțină?

3.

Cum vi se pare comportamentul colegelor Simonei? Ce încercau să obțină?

4.

Ați defini experiența Simonei drept bullying?

5.

Ce credeți că ar trebui să facă Simona acum?

6.

Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena Simonei?

7. Ce ați face/ spune dacă ați fi prietenul/ prietena lui Bogdan sau al colegelor care
șușoteau?
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ANEXA 4

FIȘA DE MONITORIZARE A CAZURILOR DE BULLYING

1. Frecvența situațiilor de bullying pe săptămână:
2. Tipul agresiunii:
3. Cine sunt persoanele implicate:
4. Orele/locațiile în care s-a produs bullying-ul:
5. Profilul elevului i care a acționat greșit (identitate de gen, vârstă, etnie etc.):
6. Profilul elevului care a fost ținta comportamentului (identitate de gen, vârstă, etnie etc.):
7. Profilul copiilor care au asistat (identitate de gen, vârstă, etnie etc.):
8. Profilul copiilor care s-au implicat (identitate de gen, vârstă, etnie etc.):
9. Orice acțiuni întreprinse:
10. Cine a luat măsuri pecial e:
11. Strategii utilizate post-incident:
12. Cine a fost implicat:
13. Rezultatele:
Detaliere
• Intervențiile realizate/Acțiunile întreprinse au împiedicat reapariția agresiunii:
DA
NU
Parțial
• Intervențiile realizate/Acțiunile întreprinse au fost eficiente ca persoana-țintă să se simte din
nou în siguranță:
DA
NU
Parțial
În ce mod (ce competențe noi, abilități, comportamente, etc.):
• Intervențiile realizate/Acțiunile întreprinse au fost eficiente pentru ca copiii-martori să se
implice:
DA
NU
Parțial
În ce mod: Intervențiile realizate/ Acțiunile întreprinse au fost eficiente pentru ca elevul care
inițiază să-și modifice comportamentul și atitudinile:
DA
NU
Parțial
În ce mod (ce competențe noi, abilități, comportamente, etc.):
Alte aranjamente:
• Aranjamente suplimentare de asistență psihologică, pecial, legală a copiilor implicați.
• Servicii de mediere oferite de autoritatea locală sau de alte organizații locale.
• Stabilirea de parteneriate școlare mai sigure cu poliția locală.
• Proceduri de reclamație – o cerință legală – de care sunt informați copiii, părinții.
• Cine va fi responsabil să răspundă și cum anume la incidentele raportate.
• Sancțiuni disciplinare, aplicate în mod echitabil, proporțional, consecvent și rezonabil,
luând în considerare orice nevoi de educație pecial sau dezabilități pe care le pot avea
copiii, luându-se în considerare și nevoile copiilor vulnerabili.
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ANEXA 5

FIȘĂ DE MONITORIZARE A CAZURILOR DE BULLYING
Numele copilului asupra căruia a fost aplicat bullying-ul și clasa
Nume___________________________________________________
Clasa____________________________
Numele elevului/ copiilor, clasei/ claselor implicați în situația de bullying
Sursa care a semnalat (bifați):
Un elev îngrijorat
Alți copii
Un părinte
Altcineva (specificați)
Locația incidentului (bifați)
Terenul de sport
Curtea școlii
Sala de clasă
Coridorul
Subsolul
Toaleta
Altundeva (specificați)
Numele persoanei/ persoanelor care au raportat
Forma de bullying (bifați sau specificați)
Agresiune fizică
Bullying cybernetic
Distrugerea proprietății
Intimidare/tachinare
Izolare/excludere
Bârfe/zvonuri
Poreclire/etichetare Altceva (specificați)
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ANEXA 6
DIPLOMA DE SUPER COLEG
Se acordă această diploma elevului ........................................... pentru efortul de a se
comporta ca un Super coleg.
În această săptămână ............................ (el/ea) a făcut următoarele comportamente
prietenoase faţă de colegii săi:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
Data:
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