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 CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE   

 
  

Cadrul de reglementare   
 

   Art. 1. -   (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare R.O.F1 a fost elaborat în temeiul 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
OMENCȘ nr. 5079/2016 publicat în Monitorul Oficial al României și OMEN nr. 3027/08.01.2018. 
   (2) Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.   
   Art. 2. -   (1) În baza prezentului Regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter 
normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului 
din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, SPS Sf. Vasile cel 
Mare   -a elaborat propriul ROF.   
   (2) ROF conţine reglementări specifice SPS Sf. Vasile cel Mare, respectiv: prevederi referitoare la 
condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre 
didactice şi vizitatori .     
   (3) ROF - ul  unităţii de învăţământ – SPS Sf. Vasile cel Mare, a fost elaborat de către un colectiv de 
lucru, aprobat în Consiliul de Administrație din data de 13.08.2019 , coordonat de prof.  Preda Cosmin – 
director    numit prin decizia nr.  126/ 29.08.2019.   
   (4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ precum și 
modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere    în consiliul profesoral, la care participă 
cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.   
   (5) ROF al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin 
hotărâre, de către consiliul de administraţie.   
   (6) După aprobare, ROFal unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru 
aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se afişează la avizier . Personalul unităţii de 
învăţământ,   şi elevii   îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile 
regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.   
   (7) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. 
Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi 
se sancţionează conform prevederilor legale.   
   (8) ROF al unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la 
începutul fiecărui an şcolar.   în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în 
prezentul Regulament.   

  
Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar   

 
   Art. 3. -   (1) SPS Sf. Vasile cel Mare se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor stabilite în 
conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   (2) Conducerea SPS Sf. Vasile cel Mare îsi fundamenteaza deciziile pe dialog și consultare,  , 
respectând dreptul la opinie al elevului si asigurând transparenta deciziilor si a rezultatelor, printr-o 
comunicare periodica, adecvata a acestora, în conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare.   

                                                 
1 Regulament de Organizare și Funcționare 
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   Art. 4. - SPS Sf. Vasile cel Mare se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 
politice sau religioase, în incinta unității 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 beneficiarilor primari ai educaţiei şi a personalului din unitate.   
 

 
 CAPITOLUL  II 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   
  

    
 
   Art. 5. - SPS Sf. Vasile cel Mare este  unitate scolara /acreditată și face parte din reţeaua şcolară 
naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.   
   Art. 6. -     
    1  SPS Sf. Vasile cel Mare are personalitate juridică (PJ) și următoarele elemente definitorii:   
   a) act de înfiinţare - hotărâre judecătorească  de infiintare a filialei Ploiesti  a FDU care are ca scop 
invatamant postliceal sanitar ,acreditare  prin ordin de ministru  orice alt act emis în acest sens şi 
respectă prevederile legislaţiei în vigoare;   
   b) dispune de patrimoniu în proprietate  /privată sau prin  /comodat/închiriere (sediu, dotări 
corespunzătoare, adresă);   
   c) cod de identitate fiscală (CIF);   
   d) cont în  BCR   
   e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă 
a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat.   
    2    SPS Sf. Vasile cel Mare are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, 
dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.    
    Art.  7. -   (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor.   
   (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a instruirii practice, a 
vacanţelor şi a sesiunilor de examene   se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   
   (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situații excepționale,  
cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.   
   (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:   
   a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului,   cu aprobarea inspectorului şcolar general;   
   b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar 
general,   cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale;   
   c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale.   
   (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 
până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ  .   
   Art.  8 -   (1) La SPS Sf. Vasile cel Mare, cursurile se organizează în forma de învăţământ cu 
frecvenţă. 
   (2) Forma de învăţământ cu frecvenţă  este organizată în program de zi  .   
     
   ( 3)    Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de  5 minute după fiecare oră.   
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   Art.  9. -   (1) SPS Sf. Vasile cel Mare, formaţiunile de studiu cuprind  , clase  per ani de studiu şi se 
constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor 
legale.   
  
     
  

 CAPITOLUL  III 
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

 
 Dispoziţii generale   

 
   Art.  10 -     Managementul SPS Sf. Vasile cel Mare este asigurat în conformitate cu prevederile 
legale. 
    (1) SPS Sf. Vasile cel Mare este infiintata  la initiativa   FDU Bucuresti prin infiintarea filialei Ploiesti si 
este patronata de aceasta  prin Consiliul Director 
    (2 ) SPS Sf. Vasile cel Mare este condusă de consiliul de administraţie, director    
    (3)  Relatia dintre Consiliul Director al filialei si SPS Sf. Vasile cel Mare este una de colaborare ,  
atributiile directorului filialei fiind reglementate prin decizii ale FDU_ Bucuresti 
  

 Consiliul de administraţie   
 
   Art.  11. -   (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al    SPS Sf. Vasile cel Mare 
   (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 OMEN 
4619/2014, Ordinului MECS nr. 4621/2015 și OMEC nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
alegerea reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar 
din Romania 
   (3) Directorul filialei Ploiesti a FDU   este preşedintele  Consiliului de administraţie.  
  
     
   (4 ) La şedinţele consiliului de administraţie preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a 
convoca reprezentantul elevilor, 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 naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
.   

 
Directorul 

 
   Art.  12 -   (1) Directorul exercită conducerea  SPS Sf. Vasile cel Mare, în conformitate cu atribuţiile 
conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu 
prevederile prezentului regulament.   
   (2 Funcţia de director  se ocupă   conform legii, prin Decizie de  numire de catre Directorul Filialei si 
aducerea la cunostinta ISJ - PH   
  
   ( 3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte 
sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.   
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   ( 4) Directorul unităţii de învăţământ   poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a        
a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea 
consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.   
   (7) În cazul vacantării funcţiei  de director   din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este 
asigurată, până la  o noua numire , dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic 
titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului,  , în baza avizului consiliului de administraţie   , 
cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 
 
   Art.  13 -   (1) În exercitarea funcţiei de conducere   directorul are următoarele atribuţii:   
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia; 
b) organizează întreaga activitate educaţională; 
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local; 
e)  coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de 
învăţământ; 
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 
g)  încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în 
faţa consiliului de administrație, a consiliului profesoral . 
 i ) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii 
de învăţământ.   
 j) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;  
 k) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea   personalului din unitate  
 l) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului 
de administraţie;   
 m) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 
propune spre aprobare consiliului de administraţie;   
 n  ) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în 
Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);   
 o) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație. Propune consiliului de 
administrație anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispozițiilor legale în vigoare și 
informează inspectoratul școlar despre aceasta. 
  p) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
unităţii de învăţământ;   
 r) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal 
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;   
 s) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii  Consiliului de administraţie, 
profesorii diriginţi la clase . 
 s) stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie;   
 t) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;   
  t ) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;   
  u ) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse 
activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;   
   v ) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 
personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar 
şi nedidactic, de la programul de lucru;   
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  x) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;   
  y) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:   
  z) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 
studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;   
  
  
   Art.  14. -   În exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite în conformitate cu prevederile Art. 
20, directorul emite decizii si note de serviciu.   
   Art.  15. -   Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.   
   Art. 16. -   (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.   
   (2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către  Directorul Filialei 
 
  
  

   
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 
   Art.   17-   (1) Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea  elaborează 
documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente de evidenţă. 
   Art.  18 -   (1) Documentele de diagnoză   sunt: 
a) rapoartele de activitate   asupra activităţii desfăşurate; 
b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 
c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 
  
  Art.  19. — (1) Documentele de prognoză  , realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei 
anterioare, sunt: 
a)    Planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi tehnic (PAS); 
b)    Planul operaţional al unităţii; 
c)    Planul managerial (pe an şcolar); 
  
  
Art.  20 — (1)  PAS   constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o 
echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de  5-7 ani. Acesta conţine: 
a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 
comunitatea locală şi organigramă; 
b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip 
PESTE); 
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 
d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 
termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 
(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS)   corelează oferta educaţională şi de formare profesională cu 
nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judeţean şi regional. 
(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS)   se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 
Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic. 
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(4)  Planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 
aprobă de către consiliul de administraţie. 
 
Art.  21. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează 
de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la 
specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada 
anului şcolar respectiv. 
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 
consiliul de administraţie. 
  
Art.   22. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru 
un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a PAS    . Planul operaţional se dezbate şi se 
avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 
  
Art   23. — Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
a) statul de funcţii; 
b) organigrama unităţii de învăţământ; 
c) schema orară a unităţii de învăţământ; 
d) planul de şcolarizare; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 
 

 
 
 
 

 CAPITOLUL  IV  
 

PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   
 

  
Dispoziţii generale   

 
   Art.  24. -   (1) La SPS Sf. Vasile cel Mare, personalul este format din personal didactic de conducere, 
didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.   
       ( 2) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic   se realizează prin 
încheierea contractului individual de muncă cu  FDU – filiala Ploiesti,  conform legislatiei in vigoare , prin 
reprezentantul său legal.   
   Art.  25. -   (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul 
sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.   
   (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute 
pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.   
   (3) Personalul de la SPS Sf. Vasile cel Mare trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 
concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un 
comportament responsabil.   
   (4) Personalului de la SPS Sf. Vasile cel Mare îi este interzis să desfăşoare și să încurajeze 
acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a  elevului și viaţa intimă, privată şi familială a 
acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.   
   (5) Personalului de la SPS Sf. Vasile cel Mare îi este interzis să aplice pedepse corporale, 
precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.   
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   (6) Personalul de la SPS Sf. Vasile cel Mare are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în 
incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 
extracurriculare/extraşcolare.   
     
   Art.  26. -   (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 
statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare     
   (2) Prin organigrama SPS Sf. Vasile cel Mare se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 
organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 
specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.   
   (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.   
  
   Art.  27 -   Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi 
cu prevederile prezentului regulament. R.O.I.   cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi 
funcţionarea catedrelor/comisiilor.   
  
  

 Personalul didactic   
 
   Art.  28. -   Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
contractele  individuale de muncă aplicabile.   
   Art.  29 -   Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi 
instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un 
certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul 
Sănătăţii.   
   Art.  30. -   (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 
domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din 
corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc 
prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   
   (2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.   
   Art.  31 -   Se interzice personalului didactic de predare de la  SPS Sf. Vasile cel Mare să 
condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de 
avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele 
abilitate, se sancţionează conform legii.   
     
 

 Personalul nedidactic   
 
   Art.  32   (1) Personalul nedidactic îsi desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor  individuale  de 
munca aplicabile.   
  
   ( 2) Angajarea personalului nedidactic la SPS Sf. Vasile cel Mare se face de către directorul filialei 
,conform atributiilor acestuia stabilite de conducerea FDU prin Statutul acesteia  , prin încheierea 
contractului individual de muncă.   
   Art.  31. -   (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu. ( directorul filialei )  
   (2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 
nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul  SPS Sf. Vasile cel Mare. 
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   (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 
de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.   
   (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele 
necesare unităţii de învăţământ.   
   (5) Administratorul de patrimoniu  , trebuie să se îngrijească,  , de verificarea periodică a elementelor 
bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din 
unitate.   
 

 Evaluarea personalului din unitatea de învăţământ   
 
   Art.  32 -   (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor   de 
muncă aplicabile./ fisa postului . 
   (2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
   Art.  33. -  (1)  La SPS Sf. Vasile cel Mare evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de 
evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar. 
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
(3) Conducerea  va comunica   personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
 

 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ   
 
   Art.  34. -   Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare.   
   Art.  35. -   Personalul nedidactic raspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 
- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   
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 CAPITOLUL  V  

 
ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE 

 
 

 Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ   
 

  
Consiliul profesoral   

 
   Art.  36. -   (1) Totalitatea cadrelor didactice de la SPS Sf. Vasile cel Mare constituie Consiliul 
profesoral al unităţii 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 o treime dintre cadrele didactice.   
   (3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de 
învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului 
profesoral din unitatea de învăţământ unde,   are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la 
unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.   
   (4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al 
membrilor.   
   (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 
membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul SPS Sf. Vasile cel Mare,  precum şi 
pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.   
   (6) Directorul SPS Sf. Vasile cel Mare numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza 
votului cadrelor didactice. 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, 
reprezentanţi  , ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.   
   (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii 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 este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează 
paginile. Pe ultima pagină,   semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică 
ştampila unităţii de învăţământ.   
   (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, 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.   
   Art.  37 . -   Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   
   (a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;   
   (b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 
învăţământ;   
   (c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului 
didactic;   
   (d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de  actiune ( PAS )  
a şcolii;   
   (e) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, 
precum si eventuale completari sau modificari ale acestora;   
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   (f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;   
   (g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală  , precum şi situaţia şcolară după 
încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;   
   (h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 
potrivit prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a 
unității de învățământ și ale Statutului elevului;   
   (i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de 
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;   
    ( j) avizează proiectul planului de şcolarizare;   
   ( k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora 
se stabileşte calificativul anual;   
    ( l) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;   
    (m) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea 
de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;   
   ( n) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii, în condiţiile legii;   
  
   Art.  38. -   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. .   
 
  

  
  Comisiile metodice   

 
   Art.  39 -   (1) În cadrul SPS Sf. Vasile cel Mare,  comisiile metodice se constituie din minimum trei 
membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite  .   
    ( 2) Activitatea  comisiei metodice este coordonată de   responsabilul comisiei metodice  
   ( 3) Şedinţele  comisiei metodice se ţin  cf graficului stabilit la inceputul anului scolar sau de câte ori 
directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară 
după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea  responsabilului comisiei metodice, şi 
aprobată de directorul unităţii de învăţământ.   
   Art.   40. -   Atribuţiile  comisiilor metodice sunt următoarele:   
   a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selecteaza 
auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ  adecvate specificului unităţii de învăţământ şi 
nevoilor educaţionale ale  elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi 
atingerii standardelor naţionale;   
  
  b) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 
planificărilor semestriale;   
    c) elaborează instrumente de evaluare şi notare;   
    d) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;   
   e) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire  a 
elevilor   pentru examene de certificare a competentelor profesionale şi concursuri şcolare;   
    f) organizează activităţi   - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de 
experienţă etc.;   
  
   Art 41. -   Atribuţiile   responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:   



  
 

13 
 

    a) organizează şi coordonează întreaga activitate a  comisiei metodice (întocmeşte planul managerial 
al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi 
analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii  
comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi 
completează dosarul catedrei);   
     b) evaluează  activitatea fiecărui membru al  comisiei metodice;   
     c) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu 
acceptul conducerii acesteia;   
    d) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;   
    e) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii  comisiei 
metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;   
    .   
 
 
  

  
Comisiile din unităţile de învăţământ   

 
  

Art.  42 - (1) La nivelul  SPS Sf. Vasile cel Mare funcţionează următoarele comisii: 
1. cu caracter permanent; 
2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 
 
( 2 ) 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. 
 
( 3) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
             a) Comisia pentru curriculum; 
             b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
             d) Comisia pentru controlul managerial intern; 
               e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 
  
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de  SPS Sf. Vasile cel Mare, prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
Art.  43. - (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 
deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ.   
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 
reglementate   prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
  
 

  
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  2 

 

                                                 
2 Procedura de prevenire si combatere a violentei in scoala 
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   Art.  42. -   La nivelul SPS Sf. Vasile cel Mare funcţionează Comisia pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 
de învăţământ.   
   Art.  43 -   (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 
şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.   
   (2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 
stabileşte prin decizia internă a directorului  , după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de 
administraţie.   
    Art.  44 -   În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru 
de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu 
securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii 
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de 
învăţământ.   
   Art.  45. -    Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar : 
   a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai 
jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;   
   b) elaborează rapoarte privind securitatea   elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;   
   c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc 
şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a  elevilor şi a 
personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de 
învăţământ.   
   Art.  46. -   La SPS Sf. Vasile cel Mare, se stabilesc condiţiile de acces în şcoală personalului unităţii, 
elevilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ.   
     

  
Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii  3 

 
   Art.  47. -   (1) La nivelul SPS Sf. Vasile cel Mare se constituie, prin decizia directorului, dată în baza 
hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 
promovarea interculturalităţii.   
   (2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. 
Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală 
în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, 
naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă 
maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice 
criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi 
eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie 
o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.   
   (3) La nivelul  SPS Sf. Vasile cel Mare comisia este formată din  3 membri  2 cadre didactice,   şi un 
reprezentant al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este 
posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în 
domeniul drepturilor omului.   
   (4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 
promovarea interculturalităţii sunt următoarele:   
   a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 
interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;   

                                                 
3 Procedura de prevenire si combatere a discriminarii 
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   b) colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi 
în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;   
   c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie 
la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;   
   d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 
nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi 
procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, 
cât şi o abordare constructivă;   
   e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a 
acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după 
caz;   
   f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 
principiilor şcolii incluzive;   
   g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;   
   h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 
promovarea interculturalităţii;   
   i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;   
   j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea 
discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. 
Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a 
activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;   
    .   
 

  
Comisia de control managerial intern   

 
   Art.  48. -   (1) La nivelul  SPS Sf. Vasile cel Mare se constituie, prin decizie a directorului, în baza 
hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se 
stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor  , de către conducătorul acesteia. 
Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   
   Art.  49. -   Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:   
   a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;   
   b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 
activitatea de coordonare;   
   c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 
profesionale;   
   d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 
publice;   
   e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 
şi între structurile unităţi de învăţământ.   
 

  
Alte comisii din unităţile de învăţământ   

 
   Art.  50. -   (1) La nivelul unitatilor de învatamânt se constituie si functioneaza comisiile de lucru, 
prevazute de legislatia în vigoare si contractele   de munca aplicabile, mentionate în anexa nr. 1 a 
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prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului 
de administratie.   
   (2) Pentru analiza, monitorizarea si rezolvarea unor situatii specifice, consiliul de administratie poate 
hotarî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de 
administratie.   
 

 
 CAPITOLUL VI  

 
STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

ŞI NEDIDACTIC   
 

 Secţiunea 1 
 Compartimentul secretariat   

 
   Art.  50. -   (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar     
   (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt si îndeplineste 
sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisele   
   (3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau 
alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza 
hotărârii Consiliului de administraţie.   
   Art.  51. -   Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:   
   a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   
   b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;   
   c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte 
categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de 
administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;   
   d) înscrierea  elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a 
evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea   elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 
administraţie;   
    e)  rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor  de certificare a 
competentelor  profesionale, ale examenelor de admitere  . 
    f) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a 
statelor de funcţii pentru personalul unităţii;   
    g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 
conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor 
de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;   
   h) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea 
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale;   
  i) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie 
emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea 
şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului 
educaţiei naţionale;   
    j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;   
   k) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 
contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre 
şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;   
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   l) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de 
învăţământ;   
  m) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;   
  n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;   
  o) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din 
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în 
soluţionarea problemelor specifice;   
  
   Art 52. -   (1) Secretarul   unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de 
prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.   
   (2) Secretarul   răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs 
secretarul verifică,  , existenţa tuturor cataloagelor.   
   (3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.   
   (4) În situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, si 
de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de învatamânt, cu acordul 
prealabil al personalului solicitat.   
   (5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 
oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.   
 

 Secţiunea   2 
 Compartimentul financiar   

Organizare şi responsabilităţi   
   Art.  53. -   (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de 
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, 
întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte 
activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.   
   (2) Din compartimentul financiar fac parte Directorul filialei  şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei 
prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de  casier,contabil  si  Firma de contabilitate cu 
care exista Contract de furnizare servicii .   
   (3) Compartimentul financiar este subordonat directorului  filialei.   
   Art.  54. -   Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:   
   a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare;   
   b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;   
   c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi 
contractelor colective de muncă aplicabile;   
   d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia 
bugetară;   
   e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;   
   f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de 
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;   
   g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori 
consiliul de administraţie consideră necesar;   
   h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;   
   i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;   
   j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;   
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   k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, 
respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unităţii;   
   l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;   
  

  Management financiar   
   Art.  55. -   (1) Întreaga activitate financiară a SPS Sf. Vasile cel Mare se organizează şi se 
desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare   
   (2) Activitatea financiară a   se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri 
proprii, fondurile provenite  din taxele de scolarizare sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, 
sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.   
    (3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
  
   Art.  56 -   Resursele extrabugetare ale SPS Sf. Vasile cel Mare pot fi folosite exclusiv de aceasta, 
conform hotărârii consiliului de administraţie. 
 

Secţiunea  3  
 Compartimentul administrativ   

 
   Organizare şi responsabilităţi   

   Art.  57. -   (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu / 
directorul filialei şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.   
  
   Art.  58. -   Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi 
principale:   
   a) gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;   
   b) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de 
învăţământ;   
   c) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale;   
   d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;   
   e) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de 
învăţământ;   
   f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, 
utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului 
financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;   
   g) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia 
securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;   
  
    h) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 
 

   Management administrativ   
   Art.  59 -1   Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ 
se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.   
                      -2   Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de 
învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită 
prin decizia directorului.   
        
   Art.  60    Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic 
al proprietăţii private.   



  
 

19 
 

 .   
 .   
   Art.  61 -   Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a 
unităţilor de învăţământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administraţie, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare.   
 

 
 
 

 CAPITOLUL  VII  
BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR   

 
  

Secţiunea 1  
 

DOBANDIREA SI EXERCITAREA CALITATII DE ELEV 
  

 
   Art.   62. -   Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt   elevii.   
   Art.  63. -   (1) Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi 
se păstrează pe tot parcursul şcolarizarii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar 
superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii.      
  
  
   Art.  64. -   Înscrierea în anul I din învăţământul postliceal se face în conformitate cu metodologia 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.   
   Art.  65 -   Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 
specifice de admitere în clasa respectivă.   
   Art. 66  -   (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin 
participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.   
   (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev / legitimatie, vizat la începutul fiecărui an şcolar 
de către director  / presedintele CA  . 
   Art.  67 -   (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei 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 de specialitate sau de coordonatorul clasei .     
  
   ( 3) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată  
, 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.   
   ( 4 ) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la 
reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către  profesorul de specialitate  . 
  ( 5)  Nerespectarea termenului prevăzut la alin. ( 4 ) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
  
   Art.  68 -   (1)  Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă  la  
activitati profesionale extrascolare ,simpozioane , activitati  in cadrul parteneriatelor la nivel local, 
regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.   
   Art.  69. -   Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de 
regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, 
redobândind astfel calitatea de elev.   
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Art.  70. -   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.  
 

  
Secţiunea  2 

 
  STATUTUL ELEVILOR   

 
   Art.  71 -   Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei din 
toate unităţile din învăţământul de stat, particular sau confesional din România.   
 

  Drepturile elevilor   
 
   Art.   72. -   (1) Elevii de la SPS Sf. Vasile cel Mare ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de 
toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni. 
   (2) Conducerea şi personalul  SPS Sf. Vasile cel Mare au obligaţia să respecte dreptul la imagine proprie a 
elevilor.   
   (3) Nici o activitate organizată în SPS Sf. Vasile cel Mare nu poate leza demnitatea sau personalitatea 
elevilor.   
   (4) Conducerea şi personalul Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare nu pot face publice datele personale ale 
beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale 
acestora - cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 
  (5) Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, de protecție a 
muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor  . 
(6) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 
(7) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 
  
Art.  73 - Drepturi educaţionale 
(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educational   

a)  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 unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă 
a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, 
de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi 
dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

c) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională , în conformitate cu Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) 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 socio-economică, probleme 
medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

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

biblioteci,  , computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării 
activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi 
materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul 
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gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de 
funcţionare. 

h) 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; 

i) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 
j) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 
k) 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; 

l) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de 
cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte 
activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în 
palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 
inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea 
prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi 
activităţile incluse în programa şcolară; 

m) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 
extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

n) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 
o)  dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 
p) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 
q)  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. dreptul de a participa la programele de 
pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ; 

r)  dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale 
sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii; 

s) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ; 
 

  
 

 
Art.  74 -   Drepturi de asociere şi de exprimare.   

(1) - Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 
interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 
culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;; 
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în 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; 
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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.    
Art.  75 -   Drepturi sociale  
(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a. dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă,  , 
pe tot parcursul anului calendaristic. 

b. dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), 
litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-
a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare; 

c. 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 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 Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice;  

e.   dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare 
înalte . 
 

f. 2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e): 
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; 
 
 
 

Secţiunea 3 
 

   INDATORIRILE SI OBLIGATIILE ELEVULUI 
 

 
   Art.  76 . -   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 – legitimatie de elev - 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  plati taxa de scolarizare comform contractului educațional. Neplata taxei integrale pana 
la sfarsitul anului scolar atrage de la sine exmatricularea elevului. Taxa de școlarizare nu 
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este rambursabilă și trebuie achitată integral, indiferent de performanța școlară a elevului. 
Taxa școlară achitată nu se restituie în caz de retragere, abandon, exmatriculare, transfer. 

e. de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 
f.  de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 
g. de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 
h. de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 
i. de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 
j. de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
k. de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 
l. de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă 
şi individuale ale acestora; 

m. de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament 
şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 
circulaţie; 

n. 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. 

o. de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul  coordonator  şi, în funcţie de recomandările 
medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor 
sau a personalului din unitate. 

 
 
Art.  77 -  Interdicţii 
 
  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 să 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 sa 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 celorlalte persoane din unitatea de 
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f. 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 



  
 

24 
 

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. să 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; 

l. să utilizeze cuvinte și expresii jignitoare, defăimătoare, în școala și în afara școlii, la adresa 
personalului unității de învățământ ( personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, agenți de 
pază) sau la adresa colegilor de clasă/ școală și să le prolifereze în mediul on-line ( rețele de 
socializare –Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Încălcarea acestei prevederi constituie abatere 
disciplinară și se sancționează ca atare, în funcție de gravitatea faptei reprezentată de afectarea 
imaginii instituției de învățământ. 

m. să utilizeze apelative jignitoare, defăimătoare sau orice fel de injurii și expresii (îndeosebi cu 
conotație sexuală) la adresa colegilor/colegelor și a celorlalți elevi. Încălcarea acestei prevederi 
constituie abatere disciplinară și se sancționează cu scăderea notei la purtare cu minimum 1 punct. 
 

 
  

Secţiunea 4 
 SANCŢIONAREA ELEVILOR 

 
   Art.  78 -   Sancţionarea elevilor 
(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 unităţii de învăţământ 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 sunt: 
a) observaţie individuală; 
b) mustrare scrisă; 
 c) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 
 d) preavizul de exmatriculare; 
 e) exmatriculare. 
 f ) Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 
  Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din 
totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 
disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  
 
(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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 Art.  79 -  Contestarea sanctiunilor 
(1) Contestarea sancţiunilor  poate fi facuta de catre   elev sau, după caz, de către 
părintele/tutorele/susţinătoml legal al  acestuia   catre  Consiliului de Administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii 
de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la 
instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 
  

 
  

Secţiunea  5  
REPREZENTAREA ELEVILOR 

 
Art.  80. -  Moduri de asociere în vederea reprezentării 
     În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 
a) consiliul elevilor; 
b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;                                  
 
Art.  81. -  Moduri de reprezentare 
Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin: 
a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi 
structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional; 
  b) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform 
legii; 
 c) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz; 
 . 
 Art.  82 -  Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor 
 (1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative 
ale unităţii de învăţământ   sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de 
învăţământ   postliceal. 
(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de 
învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, 
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socio- economic, convingeri sociale sau 
politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie 
generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu. 
(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este 
interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de 
reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-
un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor. 
 

  
 
Art.  83. -  Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi: 
(a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi 
la informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii; 
(b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce le revin în 
calitatea de reprezentant; 
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(c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente 
calităţii de elev reprezentant; 
(d) de a li se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului 
reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul 
comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 
 
Art.  84. -  Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri: 
(a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 
(b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici; 
(c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, 
orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii; 
(d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea 
informaţiilor în timp util; 
(e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale; 
(f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine 
de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat; 
(g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-
ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ; 
(h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, la publicarea 
deciziilor care privesc elevii, precum şi la alte informaţii de interes. 
 

Secţiunea  6 
 CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 
   Art.  85 -   (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 
primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului 
lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.   
   (2) La Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la 
fiecare clasă.   
   Art.  86. -   (1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare şi 
reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.   
   (2) Prin consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod 
direct.   
   (3) Consiliul 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 unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o 
comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 
deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor. 
  
   Art 87 -   Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:   
   a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului  
filialeişi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru 
aceştia;   
   b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;   
   c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii 
de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;   
   d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;   
   e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;   
   f) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;   
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   g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 
mediu şi altele asemenea;   
   h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ;   
   i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;   
  
     
  
  

 
Secţiunea   7 

 
  

 EVALUAREA BENEFICIARILOR DIRECTI AI EDUCATIEI   
 

I  - Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare  4 
 
   Art 88 -   Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.   
   Art.  89 -   (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul 
de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.   
(2)  În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back 
real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.  

 (3)  Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, etc. nu poate fi folosit ca mijloc 
de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale. 
   Art.  90 -   (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii.   
   (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de 
beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:   
   a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;   
   b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;   
   c) stimularea  elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, 
deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;   
   d) stimularea pregătirii  elevilor capabili de performanţă înaltă.   
  
   Art.  91. -   (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie   de specificul fiecărei discipline. 
Acestea pot fi:   
   a) chestionări orale;   
   b) lucrări scrise;   
   c) experimente şi activităţi practice;   
   d) referate şi proiecte;   
   e) interviuri;   
   f) portofolii;   
   g) probe practice;   
  
    (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma de "Nota/data",   
  (3)    Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în 
carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
 (4) Numărul de  note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu , trebuie să fie cel 
puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie 
disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 

                                                 
4 Procedura incheierea situatiei scolare    
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(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat 
cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de 
regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de 
două. 
     
   Art.  92. -   (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note 
prevăzut de prezentul Regulament.   
   (2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o 
diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.   
     
 .   
   ( 3) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 
calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un 
semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost 
scutit devine calificativul/media anuală.   
  
   ( 4) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe 
parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de 
sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.   
   ( 5) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 
toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se 
calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind 
similară cu media generală a unei discipline.   
  
  
   Art.  93 -   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 următoarele motive:   
   a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 
semestru la disciplinele/modulele respective.   
  
    b) nu au un număr suficient de  note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au  mediile 
semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul 
didactic, din alte motive decât cele de mai sus.   
   Art 94 -(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 
săptămâni de la revenirea la şcoală.   
   (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza  notelor consemnate în 
rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.   
   (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi 
amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi 
(2) sau amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul 
de administrație. 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.   
   Art.  95 -   (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin   medii anuale sub 5,00 la cel mult două 
discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei 
şcolare, la cel mult două discipline de studiu.   
   (2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:   
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   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 încheierea situaţiei şcolare, la cel 
mult două module.   
   (3) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.   
   (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.  96 -   (1) Sunt declaraţi repetenţi:   
   a) elevii care au obţinut  medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module 
care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai 
mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu 
Art. 201, alin. 4.   
   b) elevii care au obţinut la purtare  media anuală mai mică de 6,00;   
   c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială 
prevăzută la Art.  95, alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care 
se află în situaţie de corigenţă;   
   d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 
disciplină/modul;   
  
   Art.  97. -   (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, 
la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de 
lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.   
   (2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la 
sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.   
  
   Art.  98 -   (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină 
de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, 
în cazuri justificate, o singură dată.   
   (2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore 
de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.   
   (3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu 
de data începerii cursurilor noului an şcolar.   
   (4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice 
decât cele care au făcut examinarea.   
   Art.  99 -   (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se face din 
toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.   
   (2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei, se face numai 
din materia acelui semestru.   
   (3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în anul 
şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.   
  
   Art.  100 -       (1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut,  au urmat cursurile într-o unitate 
de învăţământ din altă ţară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și 
desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte 
țări pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către inspectoratele 
școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de căttre minister a 
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studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în 
cadrul procedurii de echivalare.   
   (2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.   
   (3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 
evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a 
echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.   
  
   ( 3) Dosarul de echivalare va fi depus de către   elev  la Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare unde     este 
înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în 
termen de cel mult 5 de zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în 
maximum 5 de zile, de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, către compartimentul de 
specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a XII-a, pentru recunoașterea 
și echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educației 
Naționale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.   
  
   (  
   Art.  101 -   (1) Consiliul profesoral   validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţă de 
încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, 
menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, 
exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.   
  
   ( 2) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 
elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu 
excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată.   
 
 
 
 

Secţiunea  8 
 

  EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT 
 
   Art 102 -   (1) Examenele organizate de  Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare sunt:   
   a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii 
declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;   
   b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi,   
   c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 
promovarea unor astfel de examene;   
   . -   Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.   
       
   Art.  103 -   (1) Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, 
după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba 
orală.   
   (2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 
profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a 
doua probă de examen sunt stabilite prin procedură de directorul unităţii de învăţământ împreună cu 
membrii catedrei de specialitate.   
   (3) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.   
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   (4) Directorul   stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa 
comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un preşedinte şi câte două 
cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de 
realizarea subiectelor.   
   (5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau 
după caz specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.   
   (6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 
disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev 
şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit 
un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie 
curriculară.   
   Art.  104 -   (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de  90 de minute pentru învăţământul   
postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. 
Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la 
alegere.   
   (2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de 
examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 
examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 
schimba biletul de examen cel mult o dată.   
   (3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 
aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 
fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă 
cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi 
rotunjindu-se în favoarea elevului.   
   (4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 
zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 
2 examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 
preşedintele comisiei de examen.   
  
  
  
   Art.  105 -   După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de 
reexaminare,   profesorul  coordonator ( diriginte )consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor 
care au participat la aceste examene.   
 

 
Secţiunea   9 

  
TRANSFERUL ELEVILOR  

 
   Art.  106 -   Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o 
unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare 
profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului R.O.I. 
și procedura de transfer stabilită și aprobată de Consiliul de Administrație  . 
   Art.  107. -   Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de 
administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie 
al unităţii de învăţământ de la care se transferă.   
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   Art.  108. -   Elevii din învăţământul   postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, 
cu respectarea următoarelor condiţii:   
  
   (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada 
intersemestrială sau a vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al unității 
de învățământ la care se solicită transferul.   
    (3) Transferul elevilor în timpul anului școlar 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) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.   
     
   Art 109 -   (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular   se pot transfera la SPSSf VcM  si de la   
SPSSf VcM    , în condiţiile prezentului regulament și procedurii de transnsfer specifice, avandu-se in 
vedere faptul ca intre elev si scoala exista un contract de scolarizare , pe baza contractului , a 
efectivelor de elevi construindu-se bugetul de venituri si cheltuieli ,etc  
  
   Art.  109 -   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.   
 

 
Secţiunea   10 

  
FACILITATI ACORDATE ELEVILOR 

 
    Art. 110 – Elevii de la Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești pot beneficia, la 
cerere, de următoarele facilități privind plata taxei școlare: 

a) elevii de la Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești care au și statut 
de profesori la instituția mai sus menționată, sau copiii acestora beneficiază de scutirea 
totală de la plata taxei de școlarizare; 

b) elevii de la Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești care au frați/surori, 
soți/ soții care studiază în același timp la unitatea școlară mai sus menționată, în 
același an de studiu sau în ani diferiți de studiu beneficiază de o reducere parțială a 
taxei de studiu în cuantum de 50%; 

c) elevii care urmează o a doua calificare în cadrul unității noastre de învățământ (în 
condițiile în care și prima calificare a fost obținută tot în cadrul Școlii Postliceale 
Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești) beneficiază de o reducere parțială a taxei de 
studiu în cuantum de 50%  

d) elevii care prin promovarea școlii și recomandarea acesteia reușesc să îndrume alți 
elevi să se înscrie la Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești și să 
urmeze o calificare profesională, beneficiază de reducerea cu 300 lei a taxei de 
școlarizare pentru anul școlar respectiv. Menționăm că această reducere se aplică 
după plata integrală a taxei școlare de către elevul nou înscris. De asemenea, această 
reducere se poate aplica exponențial, de mai multe ori, dacă elevul respectiv îndrumă 
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mai mulți elevi spre a urma cursurile Școlii Postliceale Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ 
Ploiești (de ex.: 300 lei pentru 1 elev, 600 lei pentru 2 elevi etc.) 

 
 
 

 
 CAPITOLUL  VIII 

 
EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   

 
  

Dispoziţii generale   
 
   Art.  111  -   Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale:   
   a) inspecţia de evaluare instituţională     
   b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.   
   Art.  112   -   (1) Inspecţia de evaluare instituţională   reprezintă o activitate de evaluare generală a 
performanţelor, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile 
propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.   
   (2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale.   
   (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:   
   a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare;   
   b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.   
   (4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 
excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-şi pot desfăşura 
activităţile profesionale curente.   
 

 Sectiunea 1 
Evaluarea internă a calităţii educaţiei  5 

 
   Art.  113. -   (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi 
este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării.   
   (2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
preuniversitar.   
   Art.  114. -   (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul    unităţii de învăţământ se înfiinţează 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).   
   (2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 
propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.   
   (3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.   
   Art.  115 -   În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul profesional şi 
tehnic.   
   Art.  116. -   (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.   

                                                 
5 Procedura evaluare interna institutionala 
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   ( 2) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe analiza raportului 
de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.   
 
  

Sectiunea  2 
Evaluarea externă a calităţii educaţiei   

 
   Art.  117 -   (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor 
şcolare, 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 şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.   
   (5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct,  
, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 CAPITOLUL  IX 
  

Contractul educaţional   
 
   Art.  118 -   (1) Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare încheie cu elevii fiind majori ,părinţii, tutorii sau susţinătorii 
legali ( dupa caz ), în momentul înscrierii  un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi 
obligaţiile reciproce ale părţilor.   
   (2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa, parte integrantă a prezentului 
Regulament. Acesta este particularizat la nivelul Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare prin decizia consiliului de 
administraţie,     
   Art.  119. -   (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare     
   (2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se 
ataşează contractului educaţional.   
   Art.  120 -   (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor 
semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, 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 elev părinte, tutore sau 
susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.   
   (3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional.   
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CAPITOLUL  X  
 
  

  Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali   
 
   Art.  121 -   Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Ș.P.S. Sf. 
Vasile cel Mare 
   Art  122  Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare 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.   
  
  
   ( 1) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.   
    ( 2) Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu agenţii economici , 
spitale , farmacii, în vederea derulării orelor de instruire practică.   
  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,  , durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor,   
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPITOLUL  XI  
 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII 
ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII CADRELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI 

ANGAJAT 
 
 

 
 
      Art.   123. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţi salariaţii. 
    
  
 ( 1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 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. 
 ( 2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. ( 1), care au ca scop sau ca efect 
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neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 
   
 (3) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 
( 4) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă 
egală,   dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva 
concedierilor nelegale. 
( 5) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 
    a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante ; 
    b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 
    c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
    d) stabilirea remuneraţiei; 
    e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 
    f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 
recalificare profesională; 
    g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
    h) promovarea profesională; 
    i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
  
  
 ( 6) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată 
discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 
( 7) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă.  
  
( 8)   Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea 
acestora.  
( 9 )  ) Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare,   nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi  
face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine 
este ofensatorul, că angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice  
manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar.  
( 10) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va 
conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 
( 11) Angajatorul  va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce 
investigaţia în mod strict confidenţial şi în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri 
disciplinare. 
( 12) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 
 
( 13) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune. 
( 14 Potrivit dispoziţiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, modificat prin Legea nr. 61/ 2002, hărţuirea 
unei persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de 
către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la 
locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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( 15) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, 
cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor   de muncă, ale regulamentului intern, precum şi a 
drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.  
( 16) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii 
fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 
salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor 
prevăzute de lege.  
  
 
 
 

CAPITOLUL  XII  
 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI SALARIAȚILOR 
 

Art.  124  DREPTURILE si OBLIGATIILE SALARIAȚILOR  
 
1 .Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  
c) dreptul la concediu de odihnă anual;  
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
f) dreptul la acces la formare profesională.  
 
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 
postului;  
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.  
 
Art.   125 . DREPTURILE si OBLIGATIILE ANGAJATORULUI 
   
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;  
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;  
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.  
 
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;   
b)să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi din lege;  
 c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii;  
 d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
relaţiilor de muncă;  
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 e) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi 
specialitate;  
 f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;  
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ANEXA Nr. 1 
 

   
Lista comisiilor care funcţionează la nivelul  Ș.P.S. Sf. Vasile cel Mare 

 
 
 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
care functionează la nivelul Școlii Postliceale Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ 

Ploiești 
Anul școlar 2019-2020 

 
NR. 

CRT. 
NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA 

1.  Director: Prof. Popescu Simona 
 

Conducerea operativă 

2.  Prof. Chirita Alexandra    
 

Coordonator  CEAC 

3.  M.i. Sima Dragos 
 

Membru 

4.  M.i. Andone Adina 
 

Membru 

5.  Stanciu Marilena 
 

Reprezentant Consiliul local 
Ploiești 

6.  Ușurelu Mihaela (AMG IIA) 
 

Reprezentant elevi 

7.  Prof. Popescu Daniela 
 

Secretar 
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Lista Comisiilor 
care functionează la nivelul Școlii Postliceale Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ 
Ploiești 

 în anul școlar 2019-2020 
 

COMISII 
Cu caracter permanent 

 Responsabil/ membri 

 
 
 
 
 Consiliul pentru curriculum 

 Presedinte: 
Director: Prof. Popescu Simona 
 
 Membri- Responsabilii comisiilor 

metodice: 
- Prof. Cristescu Mărioara 
- Prof. Bobeică Maria-Alexandra 
-Prof. Popescu Daniela 
- Coordonator CEAC: Prof. Chiriță 
Alexandra 

Comisia profesorilor coordonatori, 
diriginți 

 Responsabil: 
Prof. Chiriță Alexandra 
 
 Membri: 
AMF I – Prof. Popescu Daniela 
 
AMF II- Prof. Dumitrescu Alexandru 
 
AMF III- M.i. Oprea Argentina-Alina 
 
AMG IA – Dr. Kramer Mariana-Viorica 
AMG IB – m.i. Chivulescu Viviana 
 
AMG IIA – Prof. Chiriță Alexandra 
AMG IIB –Prof. Cristescu Mărioara 
 
AMG IIIA – M.i. Sima Dragoș 
AMG IIIB – M.i. Andone Adina 

 
 
Comisia pentru proiecte si programe 
educative, pentru activitati 
extracurriculare 
 
 

Responsabil 
M.I. Sima Dragos 

 
Membri: 
Prof. Bobeică Maria-Alexandra 
Prof. Kramer Mariana-Viorica 
Prof. Chiriță Alexandra 
Prof. Cristescu Mărioara 
M.i. Andone Adina 
M.i. Oprea Argentina-Alina 
Reprezentant elevi: Usurelu Mihaela AMG 
IIA 
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Comisia de securitate şi sănătate în muncă  Responsabil 
M.i. Sima Dragos  
 
 Membri 
 – Prof. Kramer Mariana-Viorica 
- M.i. Andone Adina 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în mediul şcolar, asigurarea 
siguranţei în mediul şcolar 
 

 Presedinte:   
Director: Prof. Popescu Simona 

 
 Membri: 
- Coordonator/ Secretar, prof. Chiriță 

Alexandra 
- Prof. Cristescu Marioara 
- M.i. Andone Adina 
- M.i. Sima Dragos  
- Reprezentant elevi: Usurelu Mihaela 

AMG IIA 
Comisia pentru promovarea imaginii 
unitatii de invatamant 

 

 Responsabil:  
M.i. Sima Dragos 
 
 Membri:  
- Prof. Chiriță Alexandra 
- M.i. Andone Adina 
- Prof. Cristescu Mărioara 
- Prof. Popescu Simona 
- Prof. Popa Ana 
- Prof. Dumitrescu Alexandru 
- Prof. Popescu Daniela 
- Prof. Kramer Mariana Viorica 
 

Comisia pentru monitorizarea frecventei 
elevilor, de combatere a absenteismului si 
abandonului scolar 

 

 Responsabil:  
Prof. Chirita Alexandra 
 
 Membri:   
-  Prof. Cristescu Marioara        
-  M.i. Andone Adina 
-  M.i. Sima Dragos 

 
Comisia pentru prevenirea şi combaterea 
discriminării şi promovarea 
interculturalităţii  

 

 Responsabil 
Prof. Bobeica Maria-Alexandra 
 
 Membri: 
- Prof. Cristescu Marioara 
- M.i. Andone Adina 
- M.i. Sima Dragos 
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Comisia pentru analiza periodica a notarii 
ritmice, evaluare si verificare a 
cataloagelor  

 

 Responsabil :  
Director: Prof. Popescu Simona 
 
 Membri :  
- Prof. Cristescu Marioara 
- Prof. Chiriță Alexandra 

Comisia de gestionare a  activităților 
derulate prin SIIIR 

 

 Preşedinte  
Director: Prof. Popescu Simona 
 
 Administrator SIIIR 

Chirita Alexandra – secretar 

 
 Membri: 
- Prof. Petrache Florin 
- Prof. Cristescu Marioara 

 

Comisia de monitorizare şi îndrumare 
metodologică cu privire la sistemul de 
control managerial intern 

 

 Preşedinte 
Director: Prof. Popescu Simona 
 
 Vicepreşedinte 
Prof. Cristescu Marioara 
 
 Secretar 
M.i. Sima Dragos     
 
 Membru 
Prof. Dumitrescu Alexandru 
Prof. Chirita Alexandra 

 
Comisia pentru întocmirea orarului 

 
 

 Responsabil 
Prof. Popescu Simona 
 
 Membri  
- Prof. Cristescu Marioara 
- Prof. Chiriță Alexandra 
-M.i. Andone Adina 

 
Comisia de perfecţionare  
şi formare profesională a cadrelor 
didactice 

 

 Preşedinte/responsabil 
Director: Prof. Cristescu Marioara 
 
 Membri: 
-Prof. Chiriță Alexandra 
- M.i. Sima Dragoș  
- M.i. Andone Adina 
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Comisia privind gestionarea si securitatea 
cataloagelor, actelor de studii, 
documentelor de evidenta scolara, sigiliilor 
scolii 

 Responsabil 
- Chiriță Alexandra 
 
 Membri 
- Director –Prof. Popescu Simona 
- Prof. Cristescu Mărioara 
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COMISII METODICE 

 
 
Comisia metodica 
    "Cultura  generala" 
 
 
 
 

 
Responsabil: 
prof. Popescu Daniela 
 
Membri: 

 prof. Lupu Florinel 
 prof. Popa Ana 
 prof. Chirita Alexandra 

 

COMISIA METODICĂ TEHNOLOGII 
 
 

A. Comisia  metodica 
    "Specialitati farmaceutice " 
 
 

Responsabil: 
 Prof. Bobeică Maria-Alexandra 

 

Membri: 
 Prof. Dumitrescu Alexandru 
 m.i. Oprea Alina 
 m.i. Chiriță Alexandra 

 

B. Comisia metodica 
" Specialitati medicale, nursing si instruire 
clinica"  
 

Responsabil: 
Prof. Cristescu Mărioara 
 
Membri: 

 m.i. Chivulescu Viviana-Zorina 
 m.i. Sima Dragos 
 prof. Kramer Mariana-Viorica 
 m.i. Andone Adina 
 m.i. Chiriță Alexandra 
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RESPONSABILI 
Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești 

 
 
 

NR. 
CRT. 

COMPARTIMENTUL/ DOMENIUL NUME ȘI PRENUME 

1. Arhiva unității Cristescu Dorin 
2. Sigiliul unității de învățământ Chiriță Alexandra 
3. Verificarea, întocmirea, numerotarea filelor 

și gestionarea condicii de prezență pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic 

 Andone Adina 
 – personal didactic învățământ 
postliceal - Condică AMF 
- personal didactic auxiliar și 
nedidactic 

 
 Sima Dragoș 
– personal didactic învățământ 
postliceal - Condică AMG 

4. Gestionarea, întocmirea, eliberarea actelor 
de studii și gestionarea/ securitatea 
cataloagelor 

Chiriță Alexandra 

5. Protecția datelor cu caracter personal Chiriță Alexandra 
6. Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor 
Cristescu Dorin 
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ANEXA Nr. 2 

 
 

Fundația pentru Dezvoltare Umană – Filiala Ploiești 
Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” Ploiești 
B-dul București nr. 39, Ploiești 
Tel./ fax: 0244.574921 
E_mail: fdusanitarploiesti@gmail.com 

 
CONTRACT 

 pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă 
 Nr……………. / ......................... 

 
Încheiat astăzi ...........................  
Între,  
 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” aflată în subordinea Fundației pentru 

Dezvoltare Umană – filiala Ploiești,  instituție de învățământ postliceal acreditată conform 

OMECI nr. 4124/ 11.05.2009 modificat prin OMECI nr. 5121/ 09.09.2009, parte a sistemului 

național de învățământ (denumită în continuare ȘCOALA), cu sediul în localitatea Ploiești, B-

dul București nr. 39, jud. Prahova, având codul fiscal al  Fundației pentru Dezvoltare Umană 

– filiala Ploiești 14075577 și cod fiscal 27485862 Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel 

Mare’’ Ploiești, cont bancar deschis la BCR, reprezentată prin dr Cristescu Mărioara, 

preşedinte al Consiliului de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ 

Ploiești, prof. Preda George – Director Școala Postliceală Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ 

Ploiești și Av. Petrache Andra - Jurist 

şi  
 
Numele și 
prenumele________________________________________________________elev/operator 
economic, cu domiciliul/sediul în localitatea _____________________________ jud./sector 
______________ str. _____________________________________________ nr._______ bl. 
______ sc. _____ ap. ___ cod poştal ____________, legitimat cu C.I. seria ____________ nr. 
_________________________ eliberat de __________________ la data de 
_______________________, valabil până la data de _______________, cod numeric personal 
(CNP) ______________________________ tel. fix _______________________, mobil 
__________________________________, e-mail 
_____________________________________, având codul fiscal ____________________ şi 
contul curent nr. ___________________________ deschis la 
_________________________________ şi reprezentată de 
___________________________________,  
declarat admis (ă) la ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE” 
pentru: 
Calificarea profesională: 
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 □ Asistent medical generalist 
 □ Asistent medical de farmacie 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul prezentului contract îl constituie pregătirea ELEVULUI pentru calificarea 
profesională Asistent medical generalist/ de farmacie, prin desfășurarea de activități didactice 
și practice specifice domeniului și specializării pentru care a optat elevul. 
II. DURATA CONTRACTULUI 
Acest contract se încheie pentru un ciclu de 3 (trei) ani. Durata contractului se poate prelungi 
în cazul în care elevul beneficiază de prelungire de școlarizare sau reluare de studii. 
III. DIPLOMA OBȚINUTĂ LA ABSOLVIRE: Certificat de calificare Nivel 5 pentru 
școală postliceală, domeniul: sănătate și asistență pedagogică (cu condiția promovării 
examenului de absolvire). 
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
4.1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ȘCOLII 
4.1.1. ȘCOALA are dreptul: 
a. să-și facă publică imaginea în presă și mass media folosind și fotografii din activitatea 

elevului; 
b. să încaseze taxa de școlarizare, câte una pentru fiecare an de școlarizare în conformitate cu 
anexele la contract, părți integrante ale prezentului contract; 
c. să solicite elevului să respecte regulamentul intern al școlii; 
d. să stabilească cuantumul anual al taxelor de școlarizare, modul de efectuare a plăților, 
consecințele neachitării acestora la termen; 
e. să supravegheze și să urmărească modul în care elevul își respectă obligațiile contractuale și 
îndatoririle de elev; 
f. să stabilească anual cuantumul taxelor pentru elaborarea / eliberarea documentelor școlare și 
evaluările adiționale (taxa de reexaminare, eliberare adeverințe, certificat de calificare nivel 5, 
examen de certificare a calificării profesionale, acte de studii adiționale și cele necesare 
profesării în străinătate etc). 
4.1.2. ȘCOALA se obligă să asigure: 
a. pregătirea profesională (teoretică și practică) în concordanță cu Standardele de Pregătire 
Profesională și Curriculum – ul Școlar, pentru fiecare an școlar; 
b. baza didactico – materială; 
c. eliberarea adeverințelor, actelor de studii anuale și finale și a Certificatului de calificare 
Nivel 5 pentru școală postliceală în cazul promovării și achitării integrale a obligațiilor 
financiare. 
4.2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ELEVULUI 
4.2.1. ELEVUL are dreptul: 
a. să beneficieze de cursuri, lecții de sinteză, dezbateri, teste de evaluare susținute în cadrul 
ȘCOLII; 
b. să beneficieze de baza didactico – materială a ȘCOLII; 
c. să beneficieze de drepturile prevăzute în Regulamentul Intern al ȘCOLII (partea pentru 
elevi – adus la cunoștință acestora); 
4.2.2. ELEVUL se obligă: 
a. să participe la cursuri în baza orarului comunicat de către ȘCOALĂ; 
b. să ia la cunoștință și să respecte prevederile Regulamentului Intern al ȘCOLII (partea 
pentru elevi – adus la cunoștință acestora); 
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c. să achite integral taxa de școlarizare stabilită de Consiliul de Administrație al ȘCOLII, 
comunicată în fiecare an înainte de începerea noului an școlar  și consemnată la punctul V 
pentru elevii din anul I și în actul adițional pentru elevii din anul II și III; 
d. să depună toate eforturile pentru a-și asigura formarea profesională la cel mai înalt nivel; 
e. să contribuie la promovarea, imaginea și renumele ȘCOLII atât ca elev cât și ca absolvent 
f. să poarte uniforma (când se solicită)  
g. să aibă asupra sa legitimația și carnetul de elev  
h. să fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul și în scopurile 
prevăzute de legislația în vigoare 
i. să contribuie activ la buna desfășurare a activităților și la crearea unei atmosfere de lucru și 
respect în cadrul grupului de studiu; 
j. elevul este obligat să înștiințeze conducerea școlii despre orice modificare a statusului său 
social (ex. căsătorie, schimbare CI, domiciliu, schimbarea nr. de telefon sau a adresei de 
E_mail pentru a se putea menține o permanentă comunicare între acesta și școală) 
k. să achite penalizări de 1% din valoarea taxei neachitate, pentru fiecare zi ce depășește 
termenul de plată stabilit prin prezentul contract, luându-se în calcul numai zilele lucrătoare, 
inclusiv vacanţele; 
l. să participe la stagiile de pregătire practică conform programei școlare; 
m. să achite penalizări  pentru zilele absentate nemotivat de la stagiul de pregătire practică şi 
să refacă zilele absentate; 
n. să răspundă pentru pagubele materiale provocate din culpă şi pentru abaterile disciplinare 
săvârşite; 
o. să participe la activităţi extracurriculare; 
p. să respecte normele de protecţia şi securitatea muncii, normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor, atât în cadrul şcolii cât şi în unităţile unde efectuează stagiul de pregătire practică. 
 
V. TAXE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 
5.1. Taxa de școlarizare se achită pentru fiecare an școlar și reprezintă contravaloarea 
serviciilor oferite elevului de către ȘCOALĂ. Este stabilită anual în condițiile legii de către 
Consiliul de Administrație al ȘCOLII și se aduce la cunoștință candidaților și elevilor înaintea 
începerii noului an școlar; 
5.2. Taxa include: toate cheltuielile de școlarizare conform programei școlare (cursuri, 
lecții practice la sala de demonstrație și laboratoare, practica în unități sanitare și farmaceutice 
conform calificării profesionale); accesul în locurile de practică conform orarului; accesul la 
biblioteca.  
5.3. În anul școlar 2019 – 2020, pentru elevii din  anul I, cuantumul taxei de școlarizare 
este 2400 ron. Taxa de școlarizare se poate achita astfel:  

a. Plata integrală: 2400 ron – termen de achitare 20.09.2019. De menționat faptul că 
plata integrală a taxei la termenul specificat în contract nu va mai fi supusă 
majorărilor ulterioare (dacă va fi cazul). 

b. Plata în 3 rate a taxei în valoare de 2400 ron  
Termene de achitare:  
- prima rată în valoare de 800 ron în perioada 10 – 15.09.2019;  
- a II-a rată în valoare de 800 ron în perioada  15 – 30.11.2019;  
- a III-a rată în valoare de 800 ron în perioada 15 – 30.03.2020. 

c. Se va avea în vedere plata ratelor conform nevoilor elevului, manifestate printr-o 
cerere care va fi supusă spre aprobare Consiliului de Administrație al școlii. De 
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reținut faptul că datele și sumele menționate în cererea care a fost aprobată trebuie 
respectate, altfel va intra sub incidența art. 4 lit. K. 

5.4. Cuantumul taxei se poate majora o singură dată pe parcursul anului şcolar, în 
concordanță cu  modificările esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de 
întreţinere şi de modernizare a unităţii şcolare şi a procesului de învățământ datorate 
modificărilor legislației în vigoare. Această majorare va fi adusă la cunoștința ELEVULUI cel 
târziu la sfârșitul lunii februarie 2020 și nu trebuie să depășească 5% din cuantumul taxei 
anuale;  
5.5. În cazul nerealizării contractului la decizia sau din culpa elevului, ȘCOALA nu este 
obligată la restituirea taxelor achitate. 
5.6. Taxa de școlarizare nu este rambursabilă și trebuie achitată integral, indiferent de 
performanța școlară a elevului, stabilită la sfârșitul anului școlar; 
5.7. Taxa de școlarizare și modalitățile de plată se stabilesc anual de către Consiliul de 
Administrație al ȘCOLII și se comunică fiecărui elev înainte de începerea noului an școlar și 
vor fi consemnate în actul adițional la prezentul contract. 
5.8. În cazul nerealizării contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea 
şcolară nu este obligată la restituirea taxelor achitate. 
5.9. Taxa școlară achitată nu se restituie în caz de retragere, abandon, exmatriculare, 
transfer. 
5.10. Neachitarea integrală a taxei de şcolarizare şi a penalizărilor aferente, până la data de 
21 iunie a fiecărui an şcolar, atrage după sine măsura exmatriculării elevului în cauză. 
VI. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Prezentul contract încetează: 
a. La expirarea duratei studiilor (indiferent dacă ELEVUL decide să participe la 
examenul de certificare a competențelor profesionale sau nu și indiferent de rezultatul 
examenului de absolvire); 
b. La decizia ȘCOLII în cazul retragerii / abandonului elevului. 
c. La decizia ȘCOLII în cazul exmatriculării elevului. Decizia ȘCOLII și notificarea de 
încetare unilaterală a contractului de școlarizare se motivează în clar și se comunică 
ELEVULUI la clasă de către profesorul coordonator al grupului de studiu sau prin scrisoare 
recomandată trimisă la adresa de domiciliu din prezentul contract; 
d. În cazul în care elevul nu își respectă obligațiile și termenele de plată prevăzute de 
prezentul contract și de actul adițional al acestuia; 
e. La decizia sau solicitarea ELEVULUI 
6.2. Prezentul contract se poate prelungi la cererea ELEVULUI și cu acordul ȘCOLII în 
caz de nepromovare a unui an școlar sau la reluarea studiilor. 
6.3. În toate cazurile de încetare a contractului înainte de termen, taxa de școlarizare 
achitată nu se restituie. 
6.4. a. Taxa pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului postliceal nivel 5 de calificare se stabilește în anul terminal și valoarea 
acesteia este în funcție de actele normative în vigoare de la acea dată. 
b. Eliberarea Actelor de studii:   

 Diploma de absolvire se va acorda exclusiv elevului care va promova examenul de 
certificare a competentelor profesionale dupa parcurgerea si promovarea celor trei  ani  
de studii 
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 Diploma de absolvire se va ridica de la secretariatul școlii în decurs de 1 an de zile de 
la data promovarii examenului de certificare a competentelor profesionale 

 Eliberarea ulterioara  (peste  un an)  se va face după achitarea costurilor de arhivare, 
stabilite conform deciziei Consiliului de Administratie al Școlii, la începutul fiecărui 
an școlar.  

 Orice alte documente se eliberează în decurs de un an, eliberarea ulterioara se va face 
după achitarea costurilor de eliberare stabilite de către Consiliul de Administratie al 
Scolii 

 In caz de absolvire a perioadei de scolarizare fără sustinerea și/sau promovarea 
examenului de certificare , elevului i se va elibera Adeverinta de absolvire a perioadei 
de scolarizare pe anii promovati. 

 Eliberarea ulterioara a Adeverintei de absolvire se va face după achitarea costurilor 
aferente stabilite prin decizia a Consiliului de  Administratie al Școlii. 

 Elevul care a absolvit  si promovat toti cei trei ani de studii dar nu a sustinut  sau nu a 
promovat examenul de certificare a competentelor profesionale are dreptul sa    il 
sustina oricand sau ori de cate ori este nevoie pe baza unei cereri formulate in 
prealabil catre scoala unde doreste sa-l sustina , cerere ce se va depune in luna 
februarie a anului in care va sustine examenul si care trebuie aprobata de Inspectoratul 
scolar al judetului unde va sustine examenul . 

 
VII. CLAUZE FINALE 
7.1. Eventualele neînțelegeri contractuale se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar 
litigiile rezultate fiind de competența organelor abilitate. 
7.2. Prezentul contract împreună cu Anexa 1 se încheie într-un număr de 2 (două) 
exemplare originale (câte un act adițional semnat la începutul fiecărui an de studiu), unul 
pentru ȘCOALĂ și unul pentru ELEV. 
  

 
 
 

ANEXA 1 
Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 
In conformitate cu : 

 Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal (completata si actualizata) 

 
Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” Ploiești 

 
    ELEV  

Preşedinte C.A. – Dr. Cristescu Mărioara  
 

     Operator economic 
Director şcoală – Prof. Preda 
George-Cosmin 
 
 
Jurist – Av. Petrache Andra 
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 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 
 

  Subsemnatul______________________________________, elev al Scolii Postliceale 
Sanitare “Sf.Vasile cel Mare“ Ploiesti, Bld. Bucuresti nr.39, Ploiesti, Jud. Prahova, inscris in 
anul I, la forma de invatamant  ZI, calificarea profesionala ,,Asistent medical generalist”/ 
,,Asistent medical de farmacie”, in anul scolar 2019  – 2020 , prin semnarea prezentului acord, 
declar ca: 

  Am fost informat cu privire la modalitatile de colectare, stocare si folosire a datelor cu 
caracter personal de catre Scoala Postliceala Sanitara “ Sf. Vasile cel Mare “, Ploiesti. 
Date cu caracter personal: 
1. Date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si nr CI/ pasaport, data de nastere, 

cetatenie, semnatura, imagine 
2. Date de stare civila (casatorit/necasatorit/divortat etc.) si date privind membrii 

familiei (numele si prenumele parintilor) 
3. Date privind studiile si formarea profesionala (certificat absolvire liceu/ diploma 

de bacalaureat, foaie matricola liceu)  
4. Date de contact: adresa, domiciliu, adresa e_mail, nr. de telefon 
5. Date cu caracter medical 

 Mi s-a adus la cunostinta posibilitatea de a-mi exercita drepturile cu privire la protectia 
datelor cu caracter personal;  

 Imi exprim acordul pentru furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 
intocmirea documentelor scolare, actelor de studii, afisarea situatiei scolare si a 
rezultatelor obtinute la examene si pentru introducerea acestora in bazele de date ale 
Ministerului Educatiei Nationale. 

 Declar ca sunt de acord cu preluarea imaginii personale impreuna cu date despre 
activitatea   scolara, in scopul folosirii acestora pentru diverse materiale de promovare 
a imaginii unitatii scolare. 

 Declar ca am luat la cunostinta despre drepturile prevazute de Regulamentul UE 
nr.679 din 27 aprilie 2016: 

-  dreptul de informare si acces, 
- dreptul de rectificare sau stergere a datelor sau restrictionarea prelucrarii 

acestora, 
- dreptul de opozitie, 
- dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 
- dreptul la portabilitatea datelor, 
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. 

 Am fost informat ca lipsa acordului de furnizare si prelucrare a datelor cu caracter 
personal, precum si exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal  
(“Dreptul de a fi uitat“) aflate in dosarul propriu din unitatea scolara atrage, dupa sine, 
imposibilitatea unitatii scolare de a-mi elibera documente scolare si acte de studii si 
pierderea calitatii de elev. “Dreptul de a fi uitat” va fi exercitat cu un preaviz de minim 
5 zile. 

 
 
NUME, PRENUME ELEV 
SEMNĂTURA 
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Fundația pentru Dezvoltare Umană – Filiala Ploiești 
Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel Mare” Ploiești 
Ploiesti, B-dul București, nr. 39, Jud Prahova 
Tel: 0244/574921 
Email: fdusanitarploiesti@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACT ADITIONAL  
pentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă 

 Nr……………. / ......................... 
 

Încheiat astăzi ............................. 
 

 

Între,  
 
 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” Ploiești aflată în subordinea Fundației 

pentru Dezvoltare Umană – filiala Ploiești,  instituție de învățământ postliceal acreditată 

conform OMECI nr. 4124/ 11.05.2009 modificat prin OMECI nr. 5121/ 09.09.2009, parte a 

sistemului național de învățământ (denumită în continuare ȘCOALA), cu sediul în localitatea 

Ploiești, B-dul București nr. 39, jud. Prahova, având codul fiscal al  Fundației pentru 

Dezvoltare Umană – filiala Ploiești 14075577 și cod fiscal 27485862 Școala Postliceală 

Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești, cont bancar deschis la BCR, reprezentată prin dr 

Cristescu Mărioara, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare 

,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești, prof. Preda George Cosmin– Director Școala Postliceală 

Sanitară ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiești și Av. Petrache Andra - Jurist 

și 

Numele și 
prenumele________________________________________________________elev/operator 
economic, în anul ______ calificarea profesională Asistent medical de farmacie/ Asistent 
medical generalist, cu domiciliul/sediul în localitatea _____________________________ 
jud./sector ______________ str. _____________________________________________ 
nr._______ bl. ______ sc. _____ ap. ___ cod poştal ____________, legitimat cu C.I. seria 
____________ nr. _________________________ eliberat de __________________ la data 
de _______________________, valabil până la data de _______________, cod numeric 
personal (CNP) ______________________________ tel. fix _______________________, 
mobil ________________________, e-mail _____________________________________, 
având codul fiscal ____________________ şi contul curent nr. 
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___________________________ deschis la _________________________________ şi 
reprezentată de ___________________________________,  
 
Clauze : 
 
           1. Prezentul act adițional este valabil pentru anul școlar 2019-2020. 
           2.Taxa de scolarizare se anunta la inceputul anului scolar , cuantumul ei fiind stabilit de catre 
Consiliul de Administratie al Scolii Postliceale Sanitare ,,Sf. Vasile cel Mare’’ Ploiesti. 
     

Ea se poate modifica pe parcursul anului scolar cu maximum  10% in concordanta cu modificarile 
esentiale legate de cresterea cheltuielilor datorate diverselor modificari legislative. 
 
    Pentru anul scolar 2019-2020, taxa de scolarizare pentru specializarea "ASISTENT MEDICAL DE 
FARMACIE" / "ASISTENT MEDICAL GENERALIST "  este de  2520 lei  pentru anii II si III si se 
poate achita astfel: 

1. Integral, la inceput de an scolar (pana la 20.09.2019), caz in care nu se mai aplica majorarile 
ulterioare;   

2. În 3 rate astfel: 
 Prima rata de 840 lei trebuie achitata pana la 15.09.2019; 
 A doua rata de 840 lei trebuie achitata intre 15.11.2019 - 30.11.2019; 
 A treia rata de 840 lei trebuie achitata între 10.03.2020 -25.03.2020. 

3. Se va avea în vedere plata ratelor conform nevoilor elevului, manifestate printr-o cerere care va fi 

supusă spre aprobare Consiliului de Administrație al școlii. De reținut faptul că datele și sumele 

menționate în cererea care a fost aprobată trebuie respectate, altfel elevul va suporta penalitățile de 

0,06% pentru fiecare zi de întârziere. 

- In cazul in care se va aplica majorarea taxei de scolarizare, contravaloarea acesteia se va achita 
pana cel târziu la data de 25 mai 2020. 

- Elevii vor fi inscrisi in catalog numai dupa achitarea primei rate in valoare de 840 lei. 
- In cazul in care nu se achita in totalitate taxa de scolarizare pana la data de 25 mai 2020, elevul 

ramane cu situatia scolara neincheiata, pana la achitarea acesteia sau este exmatriculat. 
- Taxa de școlarizare nu este rambursabilă 
- În cazul nerealizării contractului la decizia sau din culpa elevului, ȘCOALA nu este obligată la restituirea 

taxelor achitate. 

 
        3 . Prezenta  la cursuri este oblgatorie  

 
-   Absentarea de la cursuri, de la laboratoare sau de la  Instruirea practica trebuie sa aiba o cauza    

obiectiva, de asemenea trebuie anuntata dirigintelui sau conducerii scolii si atrage obligativitatea  
refacerii acestora cu alte grupe sau in perioade stabilite de  Consiliul profesoral  . 

-   Absenteismul nemotivat si exagerat , atrage exmatricularea  . Plata taxelor de scolarizare fara 
prezenta la cursuri,  testari, lucrari, referate, recuperari, nu reprezinta ea insasi criteriu de 
promovabilitate.   

 
        4 . Eliberarea actelor de studii 

 
 Diploma de absolvire se va acorda exclusiv elevului care va promova examenul de 

certificare a competentelor profesionale dupa parcurgerea si promovarea celor trei  ani  
de studii 

 Diploma de absolvire se va ridica de la secretariatul școlii în decurs de 1 an de zile de 
la data promovarii examenului de certificare a competentelor profesionale 

 Eliberarea ulterioara  (peste  un an)  se va face după achitarea costurilor de arhivare, 
stabilite conform deciziei Consiliului de Administratie al Școlii, la începutul fiecărui 
an școlar.  
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 Orice alte documente se eliberează în decurs de un an, eliberarea ulterioara se va face 
după achitarea costurilor de eliberare stabilite de către Consiliul de Administratie al 
Scolii 

 In caz de absolvire a perioadei de scolarizare fără sustinerea și/sau promovarea 
examenului de certificare , elevului i se va elibera Adeverinta de absolvire a perioadei 
de scolarizare pe anii promovati. 

 Eliberarea ulterioara a Adeverintei de absolvire se va face după achitarea costurilor 
aferente stabilite prin decizia a Consiliului de  Administratie al Școlii. 

 Elevul care a absolvit  si promovat toti cei trei ani de studii dar nu a sustinut  sau nu a 
promovat examenul de certificare a competentelor profesionale are dreptul sa il 
sustina oricand sau ori de cate ori este nevoie pe baza unei cereri formulate in 
prealabil catre scoala unde doreste sa-l sustina, cerere ce se va depune in luna 
februarie a anului in care va sustine examenul si care trebuie aprobata de Inspectoratul 
scolar al judetului unde va sustine examenul . 

Incheiat azi, _____________________, in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte. 
 

 

 
Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” Ploiești 

ELEV  

Preşedinte C.A. – Dr. Cristescu Măriuoara  
 Operator economic 
Director şcoală – Prof. Preda George-Cosmin 
 

 

Jurist – Av. Petrache Andra     
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ANEXA Nr. 3 

 
   

Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă   
 
    În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare:   
   1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ   
    ↓ Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul)   
    ↓ Se realizează o anchetă detaliată   
    ↓ Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni   
    ↓ Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor   
   2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ   
    ↓ Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)   
    ↓ Se sancţionează elevul →  profesorul, etc     
    ↓ Aplică sancţiunea   
    ↓ Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   
    ↓ Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor   
    ↓ Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psiholog    
    În cazul unei forme grave de violenţă şcolară:   
   • Dirigintele → anunţă conducerea unităţii de învăţământ   
    ↓ Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)   
    ↓ Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   
    ↓ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei   
    ↓ Înştiinţează Comisia de violenţă   
   • Comisia de violenţă → realizează o anchetă detaliată   
    → propune măsuri specifice   
    → convocă Consiliul clasei   
    ↓ Se stabileşte/propune sancţiunea   
   • Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ   
   • → Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de 
Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date   
   • Psihologul  → realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor   
   • Dirigintele şi psihologul   → colaborează cu familia elevului   
    → monitorizează cazul   
   • Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie 
au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă 
respectiv.   
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ANEXA Nr. 4 

   
Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce 

necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.   
 
    Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 
coridoare,  , anexele, curtea şcolii, etc.   
    Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii 
unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, 
alte spaţii publice situate în apropierea acesteia.   
    • Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată 
de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia 
echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.)   
   • În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie 
să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.   
    Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care 
asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau 
derularea unui act de violenţă.   
    Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie   
    Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa 
unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 
următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment:   
   A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 
4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic 
auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va 
proceda astfel:   
   - se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă 
respectivă;   
   - ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica 
imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate;   
   - se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;   
   - dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o 
ambulanţă;   
   - directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar;   
   - în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita 
sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală 
degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale;   
   - până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua 
măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii 
(dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice,   , personalului de pază, după care vor lua măsuri 
pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă;   
   - vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, 
pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa 
cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor 
fi reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar 
reuşi să fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi;   
   - pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de 
învăţământ;   
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   - la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a 
întâmplat actul de violenţă;   
   - pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;   
   - la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 
identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul 
incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului 
semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu 
dacă au fost informaţi pompierii);   
   - părinţii elevilor   implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se prezinte de 
urgenţă la sediul şcolii;   
   - echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la 
curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi 
martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.   
   B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 
3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a 
autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:   
   - după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la 
cunoştinţa  , conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), 
profesorului diriginte etc.;   
   - în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul 
care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, 
încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză;   
   - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în 
vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor 
interveni la solicitare;   
   - dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia;   
   - în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă 
prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.   
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ANEXA Nr. 5 
 

   
Nomenclatorul actelor de violenţă   

Categorie Tip COD 

1. Atac la 
persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul persoanei 
a calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1. 

2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2. 
3. Insulte grave, repetate 1.3. 
4. Ameninţări repetate 1.4. 
5. Şantaj 1.5. 
6. Înşelăciune 1.6. 
7. Instigare la violenţă 1.7. 
8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 1.8. 
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înştiinţare 1.9. 
10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, 
perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, hărţuire sexuală) 1.10. 

11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 
12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12. 
13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13 
14. Omor sau tentativă de omor 1.14 

2. Atentat la 
securitatea 
unităţii 
şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1. 
2. Alarmă falsă 2.2. 
3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3. 
4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4. 
5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5. 

3. Atentat la 
bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit 3.1. 
2. Furt şi tentativă de furt 3.2. 
3. Tâlhărie 3.3. 
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 
5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5. 

4. Alte fapte 
de violenţă 
sau atentate 
la securitate 
în spaţiul 
şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 
2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2. 
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3. 
4. Automutilare 4.4. 
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 
7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 
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ANEXA Nr. 6 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  
Scoala Postliceala Sanitara “ Sf Vasile cel MARE “ Ploiesti 

MUNICIPIUL PLOIESTI 
Str B-dul Petrolului nr 16    Ploieşti Jud.Prahova 

Tel: 0244 574921 ; Fax 0244/ 574921 
  

  
R E F E R A T 

ÎN ATENŢIA COMISIEI DE DISCIPLINA 
  

Subsemnatul _______________________________________________________, in calitate 
de profesor/profesor de serviciu/diriginte/personal didactic auxiliar/agent de paza,  în virtutea atribuţiilor 
stabilite prin fişa postului si nota de serviciu nr. 2/15.11.2016/R35 vă aduc la cunoştinţă următoarele:  

 În data de _____________________, la orele ___________, am constatat  următoarele: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

si au produs următoarele consecinţe: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Faţă de cele relatate mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile pe care le consideraţi corespunzătoare. 
  
      Numele si prenumele:              Semnatura: 
________________________________      __________________________ 
 
 

Data: 
______________________ 
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