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CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1
1.1 Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” (C.N.B.
„George Coşbuc”) este elaborat în conformitate cu Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale
1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, ” Regulamentului – cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”, aprobat prin Ordinul ministrului
Educației Naționale și Cercetării Științifice, nr. 5.079/31.08.2016, și ordinului nr. 3.027/2018 pentru
modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
invatamant preuniversitar (ROFUIP) și ”Statutul elevilor”, aprobat prin Ordinul ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice, nr. 4742 / 10.08.2016, ROFUIP Anexă ordin nr 5477_2020, Ordin
comun MEC și MEN nr Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Hotărârea nr 15 privind aprobarea scenariilor de
funcționare a unităților de învățământ de pe raza municipiului București pentru începutul anului școlar
2020-2021 nr. 18866/11.09.2020 și a legilor care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor
primari ai educaţiei. (https://www.edu.ro/etichete/legisla%C8%9Bie)
1.2 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare este obligatorie pentru întregul personal al
C.N.B. „George Coșbuc”, pentru toţi elevii școlii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii
de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine.
1.3 C.N.B. „George Coșbuc” se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau
religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice,
organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă
de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol
sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.
1.4 Regulamentul de organizare și funcționare va fi revizuit la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile
pentru revizuirea regulamentului intern vor fi supuse spre aprobare consiliului de administraţie, în
scris, cu număr de înregistrare la secretariatul unităţii. Regulamentul de organizare și funcționare a
C.N.B. „George Coșbuc”, precum și modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în
consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al
elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și
nedidactic.
1.5 Profesorii diriginți au obligația de a prezenta în ședințe comune ale părinților și elevilor regulamentul
intern al C.N.B. „George Coșbuc”, pe care și-l vor asuma prin semnătură.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA C.N.B. „GEORGE COȘBUC”

Art. 2 C.N.B. „George Coșbuc” este unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.
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Art. 3 Structura C.N.B. „George Coșbuc” cuprinde în planul de școlarizare formațiuni de studiu de nivel
gimnazial și de nivel liceal. Modalitatea de cuprindere a elevilor în clasele de gimnaziu și de liceu se realizează
în funcție de limba a doua modernă.
Art. 4 Planul de şcolarizare al C.N.B. „George Coșbuc” se fundamentează şi se întocmește, în conformitate
cu proiectul de dezvoltare instituțională, este coordonat de către director, după consultarea consiliului
profesoral, a reprezentanţilor părinţilor și se aprobă de către consiliul de administraţie al școlii, cu avizul
Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Art. 5 În C.N.B. „George Coșbuc”, formaţiunile de studiu se constituie, la propunerea directorului, prin
hotărârea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale şi cuprind grupe, clase sau ani de
studiu.
Art. 6 Efectivele formațiunilor de studiu în C.N.B. „George Coșbuc” respectă prevederile legale.
Art. 7
7.1 La înscrierea în învățământul gimnazial, liceal, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor
moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ.
7.2 La solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, directorul poate efectua modificări în studierea celei dea doua limbi străine prin schimbarea acesteia.
7.3 Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv majori care doresc să își
exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere
adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat până la 1
octombrie.
Art. 8
8.1 În cadrul C.N.B. „George Coșbuc” în contextul stării de alertă de pe teritoriul României și prin
Hotărârea nr 15 privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza
municipiului București pentru începutul anului școlar 2020-2021 nr. 18866/11.09.2020, se
implementează Scenariul galben de organizare și desfășurare a orelor de curs cu începere de la
14.09.2020 până la noi dispoziții și prevederi legale. Scenariul galben presupune prezența fizică
integrală la cursuri pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, prezența fizică la cursuri a jumătate din
efectivelor claselor V-VII și IX-XI și prezența la cursuri online pentru cealaltă jumătate cu rotație la o
săptămână. Acest scenariu se supune revizuirii și monitorizării săptămânale în funcție de evoluția
pandemiei. Consiliul de Administrație poate decide conform legii abateri de la scenariul stabilit.
8.2 Atât pentru clasele de gimnaziu cât și pentru clasele de liceu, orele durează 40 de minute cu pauze de
5 minute.
8.3 Începerea cursurilor este planificată, de regulă, de la ora 7.30 pentru clasele a V-a, a VIII-a, a XI-a și
a XII-a și 12.45 pentru celelalte clase.
Art. 9
9.1 Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
9.2 Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de
evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.
9.3 În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare
față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.
9.4 Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
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a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul
unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu
informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar
general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti
- la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a hotărârii
Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național
pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după caz.
9.5 Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin
modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ.
9.6 În situaţii excepţionale, când ministrul educaţiei și cercetării emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice
în vederea continuării procesului educaţional, școala se supune acestor decizii.
9.7 Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ
preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
9.8 În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, școala se supune
Ministerului Educaţiei şi Cercetării care elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru
de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.
9.9 În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă
determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în
baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA C.N.B. GEORGE COȘBUC”

Art. 10
10.1 Structura de personal şi organizarea C.N.B. „George Coșbuc” se stabilesc prin organigramă, prin
statele de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a școlii.
10.2 Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul
de administraţie și se înregistrează ca document oficial al școlii.
10.3 Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele
consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate
sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care școala acţionează pentru aplicarea
normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuțiilor specifice.
10.4 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află
în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama.
Art. 11 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu
toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitate,
consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, acolo unde există, consiliul școlar al elevilor,
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sucursalele asociațiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autoritățile administrației publice
locale.

Art. 12
12.1 Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în
lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al
părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes
public.
12.2 Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinților și
asociației de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes public.
12.3 Planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii (PAS), se dezbate și se avizează
de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.
12.4 Raportul anual de evaluare internă a calității (RAEI) se aprobă în consiliul de administrație și se
finalizează până la 14 octombrie pe platforma https://calitate.aracip.eu.
CONDUCEREA C.N.B. „GEORGE COȘBUC”

1.Consiliul de Administraţie
Art.13
13.1 Consiliul de Administraţie (C.A.) ca organ de conducere al C.N.B. „George Coșbuc” este constituit din
9 membri, conform reglementărilor în vigoare. C.A. funcţionează conform prevederilor Art. 97 din Legea
nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 și conform art. 18- 19 din
ROFUIP.
13.2 Directorul unității de învățământ de stat este președintele C.A.
13.3 Ședințele C.A. au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri.
În funcție de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către consiliul de administrație se face prin majoritate
simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorității celor prezenți.
13.4 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale,
ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare,
în sistem de videoconferință.
13.5 Directorul este membru de drept al C.A.
13.6 Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai
părinților în C.A. al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților
și asociația de părinți, acolo unde există, nu pot desemna alți reprezentanți.
13.7 C.A. are următoarele atribuții:
13.7.1 aprobă planul de dezvoltare instituțională și planul managerial elaborate de directorul C.N.B. „George
Coșbuc”;
13.7.2 aprobă raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din C.N.B. „George Coșbuc”
promovează măsuri de ameliorare;
13.7.3 aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității (RAEI);
13.7.4 aprobă proiectul planului de școlarizare;
13.7.5 aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;
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13.7.6 aprobă transferurile școlare ale elevilor;
13.7.7 aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
13.7.8 adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară;
13.7.9 adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare și avizează execuția bugetară;
13.7.10 validează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral,
în comisia paritară și în consiliul elevilor;
13.7.11 aprobă fișa de identitate a unității de învățământ; stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;
13.7.12 numește comisiile de cercetare disciplinară;
13.7.13 stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate;
13.7.14 aprobă orarul instituției de învățământ;
13.7.15 controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice
din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
13.7.16 administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care școala îşi
desfăşoară activitatea;
13.7.17 validează curriculumul la decizia școlii la propunerea consiliului profesoral;
13.7.18 validează planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal
nedidactic;
13.7.19 elaborează, prin consultare cu sindicatul, fişele şi criteriile de evaluare specifice școlii, pentru
personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor anuale; stabileşte perioadele concediului
de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii;
13.7.20 acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din C.N.B. „George Coșbuc”, a analizei
şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
13.7.21 aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral;
13.7.22 sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii.
2. Directorul
Conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Art. 94, 95, 96,
97 şi
98 din Legea nr.1/2011.Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în
Art.94, 95,
96 din Legea nr.1/2011. ”Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar”, aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, nr.
5.079/31.08.2016, conform articolelor 20-27, în actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale
și Cercetării Științifice, în dispoziţiile Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi în prezentul
regulament.
Directorul este subordonat ISMB reprezentat prin inspectorul general şcolar. Fişa postului şi fişa de evaluare
ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 14 Pe perioada exercitării mandatului, directorul și directorul adjunct al C.N.B. „George Coșbuc” nu pot
deține, conform legii, funcţiile de președinte sau vicepreședinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean
sau naţional.
Art. 15 Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învățământ preuniversitar sunt cele prevăzute de
legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
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Art.16 Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt în conformitate cu prevederile legale
și cu cele prevăzute în prezentul regulament.
Art. 17 Directorul C.N.B. „George Coșbuc” are următoarele atribuții:
17.1 organizează activitatea educațională;
17.2 este reprezentantul legal al unității de învățământ preuniversitar și realizează conducerea executivă a
acestuia;
17.3 organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;
17.4 asigură managementul strategic al unității de învățământ preuniversitar în colaborare cu autoritățile
locale;
17.5 asigură managementul operațional al unității de învățământ preuniversitar;
17.6 asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ preuniversitar cu cele la nivel național și
local;
17.7 coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de
învățământ preuniversitar; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
17.8 este ordonatorul de credite al unității de învățământ preuniversitar; propune spre aprobare în consiliul de
administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; se preocupă de atragerea de resurse
extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
17.9 răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de
învăţământ preuniversitar;
17.10 propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ al
consiliului profesoral și al Comitetului local de dezvoltarea parteneriatului social pentru formarea
profesională, pentru învățământul profesional și tehnic, aprobat de consiliul de administraţie;
17.11 coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar județean/al municipiului București datele
statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația; pentru statistici privind etnia elevilor,
conlucrează cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor
etnice locale;
17.12 numeşte profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar şi profesorii diriginţi la clase şi consilierul
educativ cu aprobarea consiliului de administrație; stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu
aprobarea consiliului de administrație;
17.13 numește Comisia de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării, în unitățile de învățământ
preuniversitar care școlarizează elevi în învățământul terțiar nonuniversitar.
17.14 încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de
administrație și semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de
muncă; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
17.15 stabilește componența catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu
avizul consiliului de administraţie;
17.16 coordonează comisia de întocmire a orarului;
17.17 elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie;
coordonează elaborarea ofertei educaționale a școlii și o propune spre aprobare consiliului de
administrație;
17.18 asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; monitorizează activitatea de
formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; controlează, cu sprijinul şefilor
de catedră/comisii metodice calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor,
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asistențe la ore şi participări la diverse activităţi educative extracurriculare și extrașcolare; aprobă
asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, a membrilor consiliului de administrație, a șefilor de catedră/responsabililor de comisii
metodice; consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale
personalului didactic, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului
din C.N.B. „George Coșbuc”; propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor didactice,
organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic; își asumă, alături de consiliul de
administrație răspunderea publică pentru performanțele școlii;
17.19 elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a
tuturor activităţilor care se desfăşoară în școală. Acestea se aprobă în Consiliul de Administraţie;
îndeplinește alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație, conform legii;
17.20 numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe.
Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;
17.21 aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt
precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă graficul desfăşurării
lucrărilor scrise semestriale;
17.22 numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii; asigură arhivarea documentelor
oficiale și școlare; răspunde de introducerea datelor în B.D.N.E;
17.23 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;
17.24 aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii și accesul
mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
17.25 prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce,
întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității. Raportul este avizat de consiliul de administrație,
este prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice
locale și a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Art. 18 În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 16,
directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.
Art. 19
19.1 Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă școala în relaţiile cu terţe persoane fizice
şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.
19.2 Directorul prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este
prezentat în fața consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al
părinților și a conducerii asociației de părinți, acolo unde există; raportul este adus la cunoștința
autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean/al municipiului București și
postat pe site-ul unității școlare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data
începerii anului școlar.
19.3 Directorul unității de învățământ poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de
administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al
unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această
ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se
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analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de
administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a
directorului unității de învățământ
19.4 Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic,
membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea
acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În situații excepționale
(accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, directorul adjunct sau un
alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, desemnat anterior pentru astfel de situații de
către acesta, preia atribuțiile directorului Directorul adjunct.
Art. 20 Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite
prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia
Art. 21
(a) Directorul adjunct este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, conform

reglementărilor în vigoare.
(b) Directorul adjunct beneficiază de indemnizație de conducere, conform reglementărilor legale în
vigoare.
(c) Perioada concediului anual de odihnă se aprobă de către directorul unității de învățământ și de
inspectorat.
Art. 22 Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată
a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de
administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.
În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele
auditului se analizează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și, în baza hotărârii acestuia,
inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ.

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI
1.Consiliul profesoral

Art. 23
23.1 Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în C.N.B. „George Coșbuc” constituie Consiliul
profesoral. Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic Consiliul profesoral se poate
întruni ori de câte ori este nevoie.
23.2 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi suplinitor, şi
are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor
Art. 98 din Legea nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011.
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23.3 Participarea la şedințele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. Personalul
didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului profesoral, atunci când
se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.
23.4 Ședințele consiliului profesoral al C.N.B. „George Coșbuc” se constituie legal în prezența a două treimi
din numărul total al membrilor săi.
23.5 Hotărârile se iau prin vot secret sau deschis, după caz, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total
al acestora și sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al școlii.
23.6 Directorul C.N.B. „George Coșbuc” numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale ședinţelor consiliului profesoral.
23.7 La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, procesul verbal se citește cu voce tare și toţi membri
semnează procesul verbal încheiat cu această ocazie. De la această regulă fac excepție consiliile
profesorale desfășurate online în conformitate 22.8. Aceste consilii profesorale vor fi înregistrate.
23.8 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale,
ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în
sistem de videoconferință.
23.9 Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care este înregistrat
pentru a fi document oficial, este îndosariat şi numerotat. Pe ultima foaie, directorul semnează pentru
autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
23.10 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de dosarul care conţine anexele
proceselor verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele
două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc
la secretarul şi la directorul unităţii de învățământ preuniversitar.
Art. 24 Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
24.1 gestionează și asigură calitatea actului didactic;
24.2 propune Consiliului de Administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
24.3 analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind
starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar;
24.4 alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Consiliului de Administrație;
24.5 dezbate şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
24.6 dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi
eventuale completări sau modificări ale acestora;
24.7 aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din școală;
24.8 aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare diriginte, precum şi
situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
24.9 stabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; propune consiliului de
administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru
încălcări ale eticii profesionale;
24.10 hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de
învățământ și ale Statutului elevului nr. 4274 din 2016;
24.11 decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul școlii, conform reglementărilor
în vigoare;
24.12 validează notele la purtare mai mici de 7;
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24.13 avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre aprobare
Consiliului de Administrație, aprobă oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
24.14 aprobă proiectul planului de şcolarizare;
24.15 aprobă fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ preuniversitar, în baza
cărora se stabilește calificativul anual;
24.16 formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare, care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a
activităţii desfăşurate de acesta;
24.17 propune Consiliului de Administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a
cadrelor didactice;
24.18 acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit;
24.19 dezbate şi a aprobă regulamentul intern al școlii;
24.20 dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din școală și
propune Consiliului de Administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
24.21 alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii
24.22 alege, prin vot, cadrele didactice membre ale comisiilor de specialitate din școală;
24.23 îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație.
2.Coordonatorul de proiecte și programe educative
Art. 25
25.1 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este cadru didactic titular,
numit de către director la propunerea consiliului profesoral.
25.2 Consilierul educativ își desfășoară activitatea conform ROFUIP nr. 5079 din 30.08.2016;
25.3 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea
educativă din unitatea de învățământ și a comisiei de proiecte și programe, inițiază, organizează și
desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu consiliul reprezentativ
al părinților și asociația de părinți, acolo unde aceasta există, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu
consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
25.4 elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de
învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către
inspectoratul școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociației de
părinți, acolo unde există, și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație.
25.5 identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și
posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și
asociației de părinți, acolo unde există.
25.6 facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și asociației de părinți, acolo unde există, și a
partenerilor educaționali în activitățile educative.
Art. 26 Consilierul educativ are următoarele atribuţii:
26.1 coordonează activitatea educativă din școală;
26.2 elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu
proiectul de dezvoltare instituțională, cu planul de dezvoltare locală, cu direcțiile stabilite de către
Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Ministerul Educației, în urma consultării părinților și a
elevilor;
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26.3 face propuneri pentru oferta educaţională;
26.4 prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
26.5 coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional;
26.6 diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în școală;
26.7 facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
26.8 elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative;
26.9 propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul școlii;
26.10 îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare; monitorizează activitatea
educativă desfăşurată de profesorii diriginţi și Consiliul Elevilor;
26.11 elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice,
sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, biserici,
inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului,
direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare;
26.12 propune consiliului de administrație parteneriate educative extrașcolare cu palatele și cluburile
copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții acreditate pentru activități extrașcolare;
26.13 propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanți la activități extrașcolare
organizate de cadrele didactice din unitatea de învățământ preuniversitar, excursii, tabere, expoziții,
simpozioane, seminarii, schimburi de experiență, competiții etc., organizate în țară și străinătate, în timpul
anului școlar și le înaintează spre avizare Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Listele vor fi
însoțite și de acordul scris al părinților/reprezentanților legali;
26.14 organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul programelor
de parteneriat educaţional.
26.15 Conducerea școlii ia măsuri ca în orar, în măsura posibilităților, să fie prevăzută o zi metodică, , în
care coordonatorul și membrii comisiei pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare vor
desfăşura diferite activităţi de formare, activităţi metodice, activităţi educative şcolare şi extraşcolare.
26.16 Activitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în
consiliul de administrație și care este parte a planului de dezvoltare a școlii.
3. Consiliul clasei
Art. 27
27.1 Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care
predă la o clasă. În consiliul clasei intră și reprezentanți ai elevilor și reprezentanți ai părinților cu statut
de observatori. Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor articolelor 60-64 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
27.2 Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte.
27.3 Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale
consiliului clasei.
Art.28 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoarele obiective:
28.1 armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi așteptările părinţilor;
28.2 evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
28.3 stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea acestora;
28.4 organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
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Art. 29 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
29.1 analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
29.2 stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de
comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
29.3 propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de
învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai
mici de 7,00;
29.4 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
29.5 participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte
sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
29.6 propune profesorului diriginte, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare
prevăzute pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
29.7 decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor probleme
grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei
le apreciază ca fiind justificate. Condiţia de încheiere a situaţiei este ca, după revenirea la şcoală, elevii
respectivi să participe, regulat, la cursuri pentru a fi evaluați. Deciziile luate în aceste cazuri se
menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale
consiliului profesoral.
Art. 30
30.1 Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
30.2 Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.
30.3 La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva școlii.
30.4 Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține
anexele proceselor-verbale.
4. Profesorul diriginte
Art. 31
31.1 Profesorii diriginţi sunt numiţi de către director, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă,
în urma consultării membrilor Consiliului de administrație, având în vedere principiul continuităţii și
procedura existentă la nivel de unitate.
31.2 Continuitatea profesorului diriginte poate fi întreruptă în situația părăsirii unității de către cadrul didactic
sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relațiile cu beneficiarii.
31.3 Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu această
responsabilitate.
Art. 32
32.1 Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic
investit cu această responsabilitate.
32.2 Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului
de dezvoltare instituțională şi se avizează de către directorul adjunct sau de director.
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32.3 Pentru activităţile educative, profesorul diriginte se află în subordinea directorului, a directorului adjunct
sau a consilierului educativ care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din C.N.B.
„George Coșbuc”.
32.4 Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul
anual al școlii, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
32.5 Profesorul diriginte desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru
elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme pe baza programelor şcolare pentru aria
curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei și cu interesele sau
solicitările elevilor; teme privind educaţia sanitară, rutieră, educație civică, educaţia și pregătirea
antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de
persoane etc.
32.6 Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea
elevilor şi părinților, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul
respectiv de elevi. Pe perioada pandemiei toate aceste activități vor fi desfășurate în conformitate cu
prevederile legale.
32.7 Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează
activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi. În situații obiective cum ar fi: calamități,
intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
32.8Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o
coordonează, sunt desfăşurate de diriginte în cadrul orei de orientare şi consiliere.
Art. 33 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
33.1 organizează şi coordonează:
33.1.1 activitatea colectivului de elevi;
33.1.2 activitatea consiliului clasei;
33.1.3 ședinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
33.1.4 acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
33.1.5 activităţi educative şi de consiliere;
33.1.6 activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;
33.2 monitorizează:
33.2.1 situaţia la învăţătură a elevilor;
33.2.2 frecvenţa la ore a elevilor;
33.2.3 participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
33.2.4 comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
33.2.5 participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
33.2.6 nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului instructiv-educativ;
33.3 colaborează cu:
33.3.1 consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru
soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
33.3.2 cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
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33.3.3 conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor
proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la
întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea
unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
33.3.4 comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează
activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
33.3.5 compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor
clasei;
33.3.6 persoana desemnată de conducerea școlii pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi
actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
33.4 informează:
33.4.1 elevii şi părinţii/reprezentanții legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii;
33.4.2 elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu
privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
33.4.3 părinţii/reprezentanții legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa
acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop,
la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; consemnează
în Caietul dirigintelui prezența nominală, lunară, pe bază de semnătură a părintelui/reprezentantului
legal la școală în vederea cunoașterii evoluției copilului/elevului.
33.4.4 familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancțiunile disciplinare, neîncheierea
situaţiei şcolare sau repetenţie;
33.5 îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea școlii, în conformitate cu reglementările în vigoare
și cu fişa postului.
Art. 34 Profesorul diriginte are următoarele responsabilități:
34.1 răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/reprezentanții
legali şi consiliul clasei;
34.2 completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
34.3 motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și de regulamentul intern al C.N.B. „George
Coșbuc”;
34.4 încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog
şi în carnetele de elev;
34.5 realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la
învăţătură şi purtare;
34.6 propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
34.7 completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi
urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
34.8 întocmește calendarul activităților educative extrașcolare al clasei;
34.9 elaborează portofoliul dirigintelui.
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5. Comisiile din unităţile de învăţământ preuniversitar. Catedrele/comisiile metodice
Art. 35
35.1 În cadrul C.N.B. „George Coșbuc”, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei membri,
pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Catedrele/comisiile metodice
funcţionează conform prevederilor articolelor 65- 68 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
35.2 stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliarele
didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educației Naționale
adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea
realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; schema procedurii de utilizare
a auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
35.3 elaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării schemei de încadrare cu personal
didactic de predare pentru anul școlar următor și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național; pentru învățământul liceal
tehnologic și învățământul profesional, oferta de curriculum la decizia școlii este curriculum în dezvoltare
locală (CDL) și este elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii
economici/autoritățile administrației publice locale și propusă spre dezbatere consiliului profesoral.
35.4 Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire
emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute în Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.la art. 79 alin. (2) lit. b) și f) sunt
cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, ai tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de
consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți.
35.5Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful comisiei metodice, numit de director,
dintre membrii comisiei, în prima ședință de catedră/comisie, la propunerea acestora și validat de
Consiliul de Administrație.
Art. 36 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
36.1elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere consiliului profesoral;
36.2 elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
36.3 consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
36.4 elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
36.5analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
36.6 monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
36.7 planifică și organizează pregătirea practică a elevilor;
36.8 organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;
36.9 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
36.10 elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice,
pe care le prezintă în consiliul profesoral;
36.11 implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
36.12 realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii.
Art. 37 Atribuţiile persoanei de contact/responsabilului de catedră/comisie metodică sunt următoarele:
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37.1 organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul
managerial al catedrei, realizează instrumente de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi analize,
propune planuri de performanţă şi remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice)
37.2 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuția de
responsabil catedră/comisie metodică este stipulată în fișa postului didactic;
37.3 evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
37.4 monitorizează aplicarea codului de etică profesională pentru membrii catedrei/comisiei;
37.5 răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului de specialitate de activitatea
profesională a membrilor acesteia;
37.6 are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învățământ și
cu acceptul conducerii acesteia;
37.7 efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului.
Art. 38 Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub
îndrumarea persoanei de contact / responsabilului de catedră/comisie metodică şi aprobată de director sau ori
de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar.
38.1La ședința de catedră de început de semestru se consemnează criteriile de notare care vor fi folosite de
fiecare profesor la clasă și acestea vor fi comunicate elevilor în scris.
6. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, a faptelor de corupție și
discriminării și promovarea interculturalității

Art.39 În C.N.B. „George Coșbuc” funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul
școlar,a faptelor de corupție și discriminării și promovarea interculturalității care elaborează și adoptă
strategia de prevenire și combatere a violenței în mediul şcolar,a faptelor de corupție și discriminării și
promovarea interculturalității.

Art. 40
40.1 Comisia este alcătuită din:
- 4 cadre didactice alese de consiliul profesoral;
- 2 elevi;

-2 părinți.
Componenţa Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia
internă a directorului C.N.B. „George Coșbuc”, după discutarea şi aprobarea ei în C.A.
40.2 Comisia are obligaţia de a susţine aplicarea Regulamentului C.N.B. „George Coșbuc” și de a colabora
cu autorităţile pentru a creşte siguranţa în școală.
40.3 Comisia elaborează un raport semestrial privind siguranţa elevilor în școală.
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Art. 41 În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, siguranţa în C.N.B. „George Coșbuc” este
asigurată de către agenții de pază și a profesorului de serviciu.

Art. 42 Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt următoarele:
42.1gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea
şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;
42.2 sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană/a municipiului București pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;
42.3 analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;
42.4 realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat
condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene/a municipiului București şi cu planul managerial al
directorului;
42.5 urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii;
42.6 evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;
42.7 elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene/a municipiului București
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
42.8 promovează, în cadrul unității de învățământ, principiile 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, deficienţe fizice sau mentale, origine
culturală sau socio-economică, limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară,
care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea
principiilor şcolii incluzive.
42.9 elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării, în scopul asigurării
respectării în școală a principiilor școlii incluzive;
42.10 colaborează cu părinții, mediatorii școlari, Avocatul elevului, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ONG-uri cu activitate în
domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de
discriminare;
42.11 elaborează şi implementează coduri de conduită a personalului și a elevilor, care să reglementeze
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul școlii. Politica acesteia în acest sens şi procedurile
respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare
constructivă.
42.12 transmite propuneri de măsuri disciplinare, către Consiliul de Administrație, în cazul încălcării, de
către personalul unității de învățământ și de către elevi, a codurilor de conduită și a legislației în vigoare
referitoare la faptele de discriminare.
42.13 identifică și analizează cazurile de discriminare și înaintează propuneri de soluționare a acestora,
Consiliului de Administrație, directorului sau Consiliului Profesoral, după caz;
42.14 previne și mediază conflictele apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea
principiilor școlii incluzive;
42.15 sesizează autoritățile competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
42.16 monitorizează și evaluează acțiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării;
42.17 elaborează și monitorizează implementarea planului de desegregare, acolo unde este cazul;
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42.18 elaborează, anual, un raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea
discriminării și cu privire la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și, după caz,
segregare.
Art. 43.
43.1 La nivelul C.N.B. „George Coșbuc” se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de
legislaţia în vigoare și necesare în activitatea școlii.
43.2 Personalul didactic are obligaţia de a evalua elevii periodic şi de a efectua notarea ritmică, prin metode
variate şi moderne, comunicând punctajul acordat la lucrările scrise sau criteriile de evaluare înainte de
începerea testării.
43.3 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia de a comunica eficient cu părinţii;
personalul didactic are obligaţia de a le explica părinţilor în termeni amiabili modalităţile şi criteriile de
evaluare, în cazul în care aceştia o solicită.
43.4 Personalul didactic are obligaţia de a înscrie datele din catalog în conformitate cu normele de completare
şi folosire a catalogului de clasă şi este răspunzător de calculul corect al mediilor.
CAPITOLUL IV
CONDUITĂ

Art.44 Obligațiile personalului didactic, auxiliar și nedidactic
44.1Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia de a avea un limbaj şi un comportament
decent şi civilizat, de a se adresa respectuos tuturor persoanelor implicate în viaţa şcolii, atât personalului
unităţii de învăţământ cât şi elevilor şi părinţilor acestora.
44.2 Personalul didactic are obligaţia de a fi punctual la ore, de a ţine telefonul mobil închis pe durata orei de
curs şi de a nu consuma băuturi/alimente în timpul orei de curs.
44.3 Personalul didactic are obligaţia de a participa la toate şedinţele de catedră şi şedinţele consiliului
profesoral; este recomandata și participarea la orice acţiuni extraşcolare care îl vizează sau la care
directorul consideră că este necesar să participe.
44.4 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic are obligaţia de a duce la îndeplinire sarcinile specifice
din fişa postului sau pe care i le atribuie directorul prin nota de serviciu cu respectarea prevederilor legale.
44.5 În cazul în care personalul didactic organizează activităţi culturale, artistice sau sportive în şcoală în zilele
de sâmbătă sau duminică, acesta are obligaţia de a informa conducerea şcolii cu trei zile înainte de
eveniment.
44.6 Personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni
de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia
sau ale celorlalți salariați din unitate.
Art 45. Recompense
45.1Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic poate beneficia de toate recompensele financiare şi
morale reglementate de legislaţia în vigoare.
45.2 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic va fi evidenţiat în Consiliul Profesoral pentru
activităţile deosebite.
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45.3 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu rezultate deosebite va fi recompensat cu diplome
de merit în cadrul Zilei C.N.B. „George Coşbuc”.
Art 46. Sancţiuni
46.1 Prima şi a doua abatere
46.1.1. Personalul didactic va fi sancţionat cu observaţie individuală, urmată de consemnarea în condică
pentru întârzierea cu mai mult de zece minute la ora de curs.
46.1.2. Personalul didactic va fi sancţionat cu neplata orei pentru absenţa nemotivată de la ora de curs.
46.1.3. Personalul didactic va fi sancţionat cu atenţionare în faţa consiliului profesoral pentru:
• pentru neîndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor de diriginte,
•

refuzul de a duce la îndeplinire sarcinile din fişa postului sau nota de serviciu,

•

nerespectarea reglementărilor în evaluarea formală a elevilor,

•

neglijenţă în notarea ritmică.

46.1.4. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic va fi sancţionat cu discutarea situației în Consiliul
de Administraţie pentru:
• refuzul de a comunica cu un părinte în orele de consultaţii stabilite,
•

atitudine necorespunzătoare faţă de un cadru didactic, nedidactic, didactic auxiliar sau faţă de elevi/părinți.

46.2Abateri repetate
46.2.1 Personalul didactic va fi sancţionat cu neplata pentru întârzierea la ora de curs.
46.2.2 Personalul didactic va fi sancţionat atât cu neplata orei cât şi cu scăderea calificativului pentru absenţa
nemotivată de la ora de curs, sau cu suspendarea dirigenţiei pentru neîndeplinirea corespunzătoare a
îndatoririlor de diriginte;
46.2.3 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic va fi cercetat de comisia de disciplină şi sancţionat
conform legislaţiei pentru:
• refuzul de a duce la îndeplinire sarcinile din fişa postului sau nota de serviciu,
•

nerespectarea repetată a reglementărilor în evaluarea formală a elevilor,

•

neglijenţă în notarea ritmică,

•

3 absenţe nemotivate de la consiliul profesoral,

•

refuzul de a comunica cu un părinte în orele de consultaţii stabilite,

•

atitudine necorespunzătoare faţă de un cadru didactic, nedidactic, didactic auxiliar sau faţă de elevi.

CAPITOLUL V
EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art. 47 Examenele organizate la nivelul unității de învățământ sunt:
47.1 Examen de corigență
47.2 Examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați
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47.3 Examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de
promovarea acestui examen.
Art. 48 Transferurile se realizează în conformitate cu procedura existentă la nivel de unitate:
48.1 În învățământul gimnazial și învățământul liceal, elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu
la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor
maxime de /elevi la grupă/formațiune de studiu.
48.2 În învățământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire,
specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.
48.3 Elevii din învățământul liceal, se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea procedurii
de transfer de la nivel de unitate și următoarelor condiții:
48.3.1 în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru,
dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se
solicită transferul; în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene/a
municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative și în situațiile
excepționale prevăzute la art. 155 alin. (4) din ROFUIP NR. 5079 DIN 2018, elevii din clasa a IX-a a
învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia,
cu respectarea condiției de medie menționate anterior. În situații medicale excepționale, ISMB, poate
aproba realizarea transferului și fără respectarea condiției de medie.
48.3.2 în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X-XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor
din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;
48.3.3 Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării,
se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al
unității de învățământ la care se solicită transferul.
Art. 49 Testarea organizată în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a Directorul C.N.B. „George Coşbuc”
stabilește prin decizie, în baza hotărârii C.A, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor.
Art. 50 Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor
organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz,
calificativul insuficient.
Art. 51 Organizarea în unitățile de învățământ a examenelor de admitere în învățământul liceal sau precum și
a examenelor și evaluărilor și simulărilor naționale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al
Ministrului Educației Naționale.

CAPITOLUL VI
ELEVII

Art. 52. Drepturile elevilor
52.1 Elevii se bucură de toate drepturile prevăzute în Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale, Carta
drepturilor copilului, Legea liberului acces la informaţii publice, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (ROFUIP) MENCS nr. 5079/2016 și ordinului nr.
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3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de invatamant preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevilor nr. 4742 din 10.08.2016.
52.2 Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează pe tot
parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional,
respectiv terțiar non-universitar, conform legii.
52.3 Elevii, alături de ceilalți actori ai sistemului de învățământ, fac parte din comunitatea școlară.
Art. 53. Învățământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea
reprezentanților elevilor, respectiv a Consiliului Național al Elevilor și a altor organisme reprezentative ale
elevilor, precum și prin consultarea obligatorie a reprezentanților federațiilor sindicale, a beneficiarilor
secundari și terțiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinților, a reprezentanților mediului
de afaceri, a autorităților administrației publice locale și a societății civile. Art. 44.
53.1 Principiile comunității școlare și ale sistemului educațional sunt cele stipulate în art. 3 din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Toate dispozițiile acestui statut vor fi
interpretate prin raportarea la aceste principii.
53.2 Elevii au dreptul să constituie Consiliul Elevilor, format din câte 2 reprezentanţi din fiecare clasă, cu
atribuţii specifice, conform Statutului propriu.
53.3 Elevii au dreptul să fie reprezentaţi în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.
53.4Elevii au dreptul să iniţieze activităţi extraşcolare în afara orelor de curs, cu condiţia să obţină aprobarea
conducerii unităţii înainte de data desfășurării.
53.5 Elevii calificaţi la faza pe municipiu a olimpiadei au dreptul să fie scutiţi de 2 zile de curs în săptămâna
dinaintea concursului, iar cei calificaţi la etapa naţională au dreptul la 3 zile de curs în săptămâna dinaintea
concursului, cu menţiunea că profesorul coordonator va trebui să obţină în prealabil aprobarea conducerii
unităţii.
53.6 Elevii au dreptul să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării; în acest caz părintele se va adresa
cadrului didactic respectiv direct sau pe mail pe adresa școlii, iar dacă acesta nu îi oferă un răspuns
satisfăcător, părintele se va adresa în scris sau pe mail directorului unităţii, care va desemna profesori de
specialitate care nu predau la clasa respectivă. Soluționarea cererii se face în termen de 3 zile.
53.7 Elevii au dreptul să absenteze 20 de ore pe semestru din motive personale; părintele se va adresa
dirigintelui în scris, iar dirigintele va opera motivarea acestor absenţe în catalog în termen de 7 zile de la
întoarcerea la cursuri. Nerespectarea termenului prevăzut atrage declararea absențelor ca nemotivate.
53.8 Elevii pot aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice proiecte, solicitări şi observaţii referitoare la buna
desfăşurare a activităţii educative.
53.9 Elevii pot semnala dirigintelui problemele care apar pe parcursul anului şcolar sau stări de fapt care
împiedică buna desfăşurare a procesului de instruire: eventuale tensiuni, stări conflictuale, disensiuni,
comportament neadecvat de partea oricăreia din părţile implicate în procesul de instruire.
Art. 54
54.1 Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.
54.2 Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
54.3 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 în unitatea de învățământ.
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Art. 55 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educațional:
55.1 accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învățământ
echitabil în ceea ce privește înscrierea/admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor, în funcție de
parcursul școlar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor;
55.2 dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ, prin aplicarea corectă a
planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către
cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor
cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite;
55.3 dreptul de a fi consultați și de a-și exprima opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii,
aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare
ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici;
55.4 dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic,
nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ. C.N.B. „George Coşbuc” se va asigura
că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex,
convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie,
situație socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial
discriminatoriu;
55.5 dreptul de a beneficia de manuale școlare;
55.6 dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere școlară, profesională și psihologică,
conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de unitatea de învățământ preuniversitar, fiindu-le
asigurată cel puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
55.7 dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare,
creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a eventualelor contracte dintre părți;
55.8 dreptul de a beneficia de susținerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum și pentru elevii cu
cerințe educaționale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
55.9 dreptul la o evaluare obiectivă și corectă;
55.10 dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
55.11 dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia școlii, în vederea obținerii de trasee
flexibile de învățare;
55.12 dreptul de a participa la cursurile opționale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest
sens, în baza deciziei consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
55.13 dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe anonime.
Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente
metode didactice;
55.14 dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
55.15 dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de învățământ, în
conformitate cu legislația în vigoare;
55.16 dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității de
învățământ;
55.17 dreptul de a le fi consemnată în catalog absență doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs;
55.18 este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.

Art 56. Responsabilități:
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Îndatoririle generale ale elevilor sunt prevăzute în Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și Statulul
elevilor nr 4742 din 10.08.2016
56.1 Elevii C.N.B. „George Coşbuc” au toate obligaţiile care le revin prin Legea Educaţiei Naţionale şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar (ROFUIP)
MENCS nr. 5079/2016 și ordinului nr. 3.027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)și Statutul elevilor
nr 4742 din 10.08.2016 (https://www.edu.ro/etichete/legisla%C8%9Bie)
56.2 Elevii au obligaţia de a cunoaşte şi a respecta toate prevederile actelor normative menţionate la punctul
anterior.
56.3 Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul orelor de curs şi în timpul pauzelor dintre acestea,
cu excepția celor care au îndeplinit vârsta de 18 ani.
56.4 Elevii au obligaţia să ducă la îndeplinire sarcinile atribuite de oricare din persoanele investite cu autoritate
în unitatea de învăţământ.
56.5 Elevii au obligaţia de a purta la ei carnetul de note şi de a-l prezenta profesorului pentru ca acesta să
înscrie notele.
56.6 Elevii au obligaţia de a recupera materia şi de a-şi face temele la zi atunci când absentează, motivat sau
nemotivat de la ore.
56.7 Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul
profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică.
56.8 Elevii au obligaţia de a avea un limbaj şi un comportament decent şi civilizat, de a se adresa respectuos
tuturor persoanelor implicate în viaţa şcolii, atât personalului unităţii de învăţământ cât şi celorlalţi elevi
şi părinţilor acestora; elevii vor evita excesele de comportament intim în incinta şcolii (îmbrățișări cu
tentă sexuală, sărutări etc).
56.9 În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală,
elevii au obligația să aibă un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament
este poate afecta direct imaginea școlii.
56.10 Elevii C.N.B. „George Coșbuc” au obligația să nu creeze disconfort pentru locuitorii din zona şcolii,
nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.
56.11 Deţinerea, păstrarea și/sau utilizarea instrumentelor prin care o altă persoană poate fi vătămată,
deținerea de alcool, țigări, droguri și/sau brichete sunt interzise în şcoală.
56.12 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală.
56.13 Fumatul este interzis în incinta şcolii și în perimetrul acesteia conform prevederilor legislației în
vigoare. Prima abatere se soldează cu mustrare verbală, a doua cu mustrare scrisă și un punct scăzut la
purtare, iar a treia cu 2 puncte scăzute la purtare.
56.14 În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea echipamentelor
electronice și a telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora
în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ
sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs echipamentele electronice/telefoanele mobile se
păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.
56.15 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa absenţelor,
întârzierilor şi exmatriculărilor.
56.16 Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul programului şcolar.

24

56.17 Elevii au obligaţia de a fi punctuali la ore, de a ţine aparatura (telefon mobil, ipod, mp3 player, cd
player, aparat foto, I-phone, etc) închisă pe durata orei de curs şi de a nu consuma băuturi/alimente în
timpul orei de curs fără acordul profesorului.
56.18 Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia în sala de clasă, în şcoală şi în curtea şcolii şi de a nu distruge
obiectele din patrimoniul şcolii. La părăsirea sălii de clasă, elevii au obligația să arunce la coș toate
gunoaiele din bănci și de pe jos, precum și să aranjeze mobilierul școlar în forma inițială.
56.19 Elevii au obligaţia de a respecta următoarele norme de ţinută:
⮚ este interzisă ţinuta extravagantă sau cu însemne obscene
⮚ este interzis machiajul excesiv
⮚ bluzele trebuie să acopere talia pantalonului/fustei
⮚ fustele și/sau rochile scurte trebuie să fie cu cel mult 5 cm deasupra genunchiului și să nu fie mulate
⮚ tocurile nu trebuie să depăşească 5 cm
⮚ băieţii nu au voie să poarte pantaloni scurţi în afara orelor de educaţie fizică și părul lung trebuie

să fie curat şi prins în coadă
⮚ sunt interzise body-piercingurile şi tatuajele în zone expuse ale corpului.

56.20 Elevii găsiți vinovați de deteriorarea bunurilor unității de învățământ plătesc toate lucrările necesare
pentru reparația acestora sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate, cu condiția
ca faptele să poată fi demonstrate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine
colectivă, revenind întregii clase.
56.21 Este interzis elevilor să se implice în acte de violenţă fizică sau verbală, să aducă sau să acceseze
materiale obscene (în format tipărit, electronic sau sub orice altă formă) în incinta unităţii. Limbajul
utilizat în incinta şcolii va fi politicos.
56.22 Este interzis să introducă și/sau să facă uz în incinta și în perimetrul unității de învățământ de orice
tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și
psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ.
56.23 Elevii de liceu au obligaţia să îndeplinească următoarele criterii legate de profilul bilingv, stabilite de
Consiliul de Administraţie al C.N.B. „George Coşbuc”: să susţină lucrarea parţială şi teza cu subiect unic
la limba şi literatura engleză; să obţină minim media 7 (șapte) la materiile studiate în limba engleză astfel
încât să se respecte standardele de școala bilingvă și centru de examinare Cambridge. În cazul în care un
elev are media sub 7 la o materie în limba engleză, elevul respectiv va susține o testare în luna septembrie
pentru a se verifica dacă acesta a reușit să își îmbunătățească nivelul în urma studiului individual. Dacă
la testarea din luna septembrie, nota este din nou sub 7, elevul va intra într-un program de remediere
școlară sub supravegherea profesorilor de la clasă.
56.24 Elevii care solicită transferul din afara unităţii vor susţine o serie de testări, în conformitate cu
ROFUIP și cu hotărârile Consiliului de Administraţie a C.N.B. „George Coşbuc”, funcţie de filieră, profil,
specializare.
56.25 Elevii care solicită transferul în interiorul unităţii trebuie să îndeplinească condițiile stabilite de
Consiliul de Administraţie a C.N.B. „George Coşbuc” în şedinţa de aprobare a transferului.
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Art 57. Sancţiunile generale ale elevilor sunt prevăzute în Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat prin
OMEN nr. 3027 din ian.2018 și Statutul elevilor nr 4742 din 10.08.2016, OMEC 5545_predare online. - de
adăugat link
57.1 Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele
școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora, cu condiția ca acestea să poată fi dovedite.
57.2 Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în incinta și perimetrul unității de învățământ,
în cadrul activităților extrașcolare sau în mediul online. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unității
de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, elevii răspund
conform legislației în vigoare.
57.3 Sanctiuni aplicabile în cazul primei si celei de-a doua abatere
57.3.1 Elevii vor fi sancţionaţi cu notarea absenţei pentru întârzierea la orele de curs.
57.3.2 Excepție de la 57.3.1: defecțiuni tehnice care împiedică elevul să intre la ora de curs online (lipsa WiFi, date mobile, dispozitiv electronic stricat).
57.3.3 Elevilor li se va face observație individuală pentru ţinută necorespunzătoare (machiaj strident, păr
vopsit strident, blugi rupți, pantaloni scurți).
57.3.4 Elevii vor fi sancţionaţi cu prestarea de activităţi în folosul şcolii pentru:
● murdărie în clasă;
● distrugerea de bunuri aparţinând şcolii; elevii care au distrus bunurile şcolii vor fi obligaţi la plata
acestora; în funcţie de gravitatea faptei pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a se poate aplica
sancţiunea de preaviz de exmatriculare.
57.3.5 Elevii vor fi sancţionaţi cu acordarea notei 1 pentru copiat, suflat, copiere de pe Internet fără
menţionarea sursei.
57.3.6 Elevii vor fi sancţionaţi cu mustrare verbală pentru:
● utilizarea de echipamente electronice, TELEFOANE MOBILE, în timpul orei de curs fără acordul
profesorului
● consumul de băuturi/alimente în timpul orei de curs fără acordul profesorului;
57.3.7 Elevii vor fi sancționați cu mustrare scrisă și/sau scăderea notei la purtare pentru refuzul de a duce la
îndeplinire sarcinile atribuite de persoanele cu autoritate.
57.4 Elevii vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare CU 1 PUNCT pentru urmatoarele
abateri grave, dacă nu se incadreaza la abateri repetate:
● folosirea de limbaj indecent sau comportament necivilizat;
● introducerea in incinta scolii, inclusiv sala de sport, curtea scolii a bauturilor alcoolice, inclusiv
bere, a tigarilor, trabucelor.
● distrugerea de bunuri aparţinând şcolii. În cazul distrugerii bunurilor școlii, elevul care se va dovedi
vinovat va fi obligat la repararea integrală a prejudiciului material produs.
● postarea pe diverse site-uri, rețele de socializare sau pe alte mijloace in mediul public on line sau
diseminarea in orice modalitate in mass media de imagini, materiale audio sau video cu elevi ,
personal didactic sau auxiliar al scolii, care poate defăima imaginea școlii sau a respectivelor
persoane care apar în acele înregistrări audio, sau video, fotografii. În cazul în care asemenea
diseminări în spațiul public on line, în mass media, produc prejudicii materiale mai mari de 20.000
lei, care pot fi dovedite cu înscrisuri, o astfel de abatere se va încadra la abateri deosebit de grave.
În oricare din aceste situații, elevul vinovat sau reprezentantul său legal/tutorele său va fi obligat
să repare în întregime prejudiciul produs, fie printr-o tranzacție pe cale amiabilă, fie pe cale
judecătorească.
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57.5.1 Elevii vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare CU 2 PUNCTE pentru
următoarele abateri deosebit de grave, dacă nu se încadrează la abateri repetate
● introducerea în curtea școlii, în clădirea școlii sau în sala de sport a școlii a petardelor, pocnitorilor
sau a altor obiecte sau a substanțelor pirotehnice sau fumigene
● fumat indiferent de substanta inhalata, fie ca este o tigara, un trabuc comun, cu tutun sau dacă este
un dispozitiv electric de fumat sau o narghilea, consumul de băuturi alcoolice în incinta și
perimetrul școlii;
● promovarea de materiale obscene, care îndeamna la pornografie, pedofilie, prostituție, perversiuni,
la anarhie, care incită la violență, la ultraj, la încălcarea drepturilor omului și copilului, care susțin
și promovează dictaturi sau regimuri absolutiste de orice fel;
● acte de violenţă fizică sau verbală CARE NU SE ÎNCADREAZA LA CATEGORIA
VĂTĂMARII CORPORALE GRAVE SAU A LOVITURILOR CAUZATOARE DE MOARTE,
ASTFEL CUM SUNT DEFINITE ACESTEA IN LEGISLATIA SI DOCTRINA PENALĂ;
57.5.2 Toate obiectele, substanțele interzise găsite vor fi confiscate și puse sub pază până la o decizie luată de
consiliul de administrație al unității de învățământ, de un organ de urmărire penală sau de o instanță de
judecată, după caz.
57.6.1 Elevii vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă, CUMULATIV CU scăderea notei la purtare CU minimum
3 PUNCTE ȘI CU SESIZAREA IMEDIATĂ A ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ
COMPETENTE pentru următoarele abateri disciplinare deosebit de grave:
● amenintarea cu folosirea sau folosirea în incinta și perimetrul unității de învățământ a oricăror
tipuri de arme albe sau arme de foc sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori
sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor,
pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ;
● acte de violenţă fizică sau verbală CARE SE ÎNCADREAZA LA CATEGORIA VĂTĂMĂRII
CORPORALE GRAVE SAU A LOVITURILOR CAUZATOARE DE MOARTE, ASTFEL CUM
SUNT DEFINITE ACESTEA IN LEGISLAȚIA ȘI DOCTRINA PENALA. În cazul acestor
abateri disciplinare grave cercetare, urmărirea penalș sau/și actiunea penală, se va declanșa/va
pune în mișcare, la plângerea prealabilă a victimelor și/sau a școlii, după caz.
● introducerea, deţinerea sau consumul de droguri, substante narcotice, etnobotanice halucinogene
și altele asemenea. În acest caz şcoala va contacta organele de cercetare și urmărire penală
competente în cel mult o oră de la descoperirea faptei, a făptuitorului și/sau a substanțelor, iar la
nivelul unităţii de învățământ se va demara o anchetă proprie, în urma căreia se vor lua măsurile
disciplinare cele mai stricte.
57.6.2. Toate obiectele, substanțele interzise găsite vor fi confiscate și puse sub pază până la o decizie luată
de consiliul de administrație al unității de învățământ, de un organ de urmărire penală sau de o instanță de
judecată, după caz.
57.6.3 Pentru oricare abatere deosebit de gravă dintre cele prevăzute la art 57.6.1, de mai sus, chiar dacă sunt
săvârșite o singură dată, nefiind încadrabile în categoria abaterilor repetate, prevăzute la art 57.7, în cazul
elevilor claselor a XI-a și a XII-a se poate aplica sancţiunea de preaviz de exmatriculare/exmatriculare, iar în
cazul elevilor de gimnaziu se poate aplica sancțiunea suspendării pentru o perioada de maximum 7 zile și/sau
mutarea disciplinară la o altă unitate de învățămînt, în conformitate cu legislația în vigoare.
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57.7 Abateri repetate
57.7.1 Prin abatere repetată se înțelege săvârșirea de peste două ori a oricărei abateri disciplinare prevăzute la
art 57.3-57.6.
57.7.2 Elevii vor fi sancţionaţi cu notarea absenţei, mustrare scrisă şi/sau scăderea notei la purtare conform
ROFUIP pentru întârzierea nemotivată, la orele de curs care se repetă mai mult de trei ori, iar pentru elevii
claselor a XI-a și a XII-a se va aplica sancţiunea de preaviz de exmatriculare/exmatriculare.
57.7.3 Elevii vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare cu pana la 4 puncte pentru distrugerea repetată de
bunuri aparţinând şcolii;
57.7.4 Elevii vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare cu până la 2 puncte şi mutarea disciplinară la altă
unitate de învăţământ în conformitate cu legea pentru abaterile prevăzute la art 57.4, dacă sunt repetate.
Pentru toate abaterile prevăzute la art 57.4 în cazul elevilor claselor a XI-a și a XII-a se poate aplica
sancţiunea mutării disciplinare la o altă clasă sau la o altă unitate de învățământ, după caz, în conformitate cu
legislația aplicabilă, în vigoare.
57.7.5 Pentru oricare abatere gravă din cele prevăzute la art 57.5, de mai sus, în cazul elevilor claselor a XI-a
și a XII-a se poate aplica sancţiunea de preaviz de exmatriculare/exmatriculare, iar în cazul elevilor de
gimnaziu se poate aplica sancțiunea suspendării pentru o perioada de maximum 3 zile si/sau mutarea
disciplinară la o altă clasă paralelă sau la o altă unitate de învățământ .
57.7.6 Pentru oricare abatere deosebit de gravă din cele prevăzute la art 57.6, de mai sus, chiar dacă sunt
săvârșite o singură dată, nefiind încadrabile în categoria abaterilor repetate, prevăzute la art 57.7, în cazul
elevilor claselor a XI-a și a XII-a se poate aplica sancţiunea de preaviz de exmatriculare/exmatriculare, iar în
cazul elevilor de gimnaziu se poate aplica sancțiunea suspendării pentru o perioada de maximum 7 zile si/sau
mutarea disciplinară la o altă unitate de învățămînt , în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.58 În C.N.B. „George Coşbuc” se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă
de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
Art. 59 În C.N.B. „George Coşbuc” sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor,
cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală.
59.1 Profesorii nu au voie sa dea afara elevii de la ora de curs sau sa le interzică accesul la ora de curs.
Art 60. Recompense
60.1 Elevii beneficiază de toate recompensele reglementate de legislaţia în vigoare.
60.2 Elevii vor fi evidenţiaţi în Consiliul Profesoral pentru activităţile deosebite.
60.3 Elevii vor fi recompensaţi cu diplome de merit în cadrul Zilei C.N.B. „George Coşbuc”.
60.4 Elevii vor fi recompensați cu adeverințe semnate de conducerea școlii pentru activități deosebite în cadrul
instituției

CAPITOLUL VII
SIGURANȚA ELEVILOR ȘI PERSONALULUI DIDACTIC
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Art. 61 Accesul în C.N.B. „George Coșbuc”
61.1 Asigurarea pazei C.N.B. „George Coșbuc”
61.1.1 Paza în C.N.B. „George Coșbuc” se realizează cu personal specializat autorizat.
61.1.2 În unităţii de învăţământ preuniversitar se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor,
serviciul pe şcoală al cadrelor didactice.
61.1.3 Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice va fi organizat în zilele cu program mai puţin încărcat al
acestora. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt afișate și sunt cunoscute de către toate cadrele
didactice din școală.
61.2 Reglementarea accesului elevilor și personalului în C.N.B. „George Coșbuc”
61.2.1 Accesul elevilor şi al personalului şcolii se face numai prin intrarea din strada Olari, unde funcționează
un punct de control.
61.2.2 Accesul elevilor unităţii de învăţământ este permis, în conformitate cu prevederile regulamentului
intern, numai cu cartela de acces în unitate, dacă există, și pe baza carnetului de elev.
61.3 Accesul persoanelor străine/vizitatori
61.3.1 Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc.), numite în
continuare vizitatori, se face prin punctul de control, şi este permis după verificarea identităţii acestora
de către personalul firmei de pază, după primirea unui ecuson pentru vizitatori.
61.3.2 Ecusoanele de acces se vor executa conform modelului stabilit de conducerea unităţii şcolare, care are
obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor înmânate şi de a viza anual valabilitatea celor aflate în uz,
aplicând ştampila instituţiei în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în acest act. Ecusoanele
pentru vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control.
61.3.3 Personalul menţionat la punctul 8 va înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria şi
numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de
învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ
61.3.4 După înregistrarea datelor anterioare menţionate, personalul delegat de conducerea unităţii de
învăţământ în acest scop înmânează ecusonul care atestă calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au
obligaţia de a purta ecusonul la vedere, pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui
la punctul de control, în momentul părăsirii acesteia.
61.3.5 Personalul delegat de către conducerea unităţii de învăţământ va conduce vizitatorul până la locul
stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru întâlnirile personalului unităţii de învăţământ cu
terţi şi anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea.
61.3.6 Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la
accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din
şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform punctului 12, fără
acordul conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea
din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau la
interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.
61.4 Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta şi în clădirea C.N.B. „George Coșbuc” este permis în
următoarele cazuri:
61.4.1 la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii școlii;
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61.4.2 la şedinţele/ consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personal didactic în unităţile de
învăţământ preuniversitar;
61.4.3 pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii şcolare care
implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor sau foștilor absolvenți cu
personalul secretariatului unităţilor de învăţământ preuniversitar, al cabinetului medical sau cu
profesorul diriginte/conducerea unităţii de învăţământ;
61.4.4 la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu profesorii
diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ;
61.4.5 la diferite evenimente publice şi activităţile şcolare/extracurriculare organizate în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii legali;
61.4.6 în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
61.4.7 Părinții pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri în afara școlii pe perioada stării de alertă și în curtea
școlii după încetarea stării de alertă și îi pot conduce pe aceștia la cursuri până la poarta școlii.
61.4.8 Părinţii/tutorii legali instituiţi nu au acces în școală pe perioada stării de alertă, cu excepţia cazurilor
de forţă majoră.
61.5 Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor
alcoolice, al celor având comportament agresiv, precum şi al celor care au intenţia vădită da a deranja
ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ.
61.6 Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente,
substanţe toxice, explozive sau pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având
caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

Art.62 Responsabilităţi
62.1 Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele obligaţii şi responsabilităţi :
62.1.1 întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/jandarmerie, planul de pază al unităţii de
învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul
obiectivelor;
62.1.2 stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ în
legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi
disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru
preîntâmpinarea şi semnalizarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii;
62.1.3 stabileşte orarul şcolar, programul de audienţe, precum şi regulile de acces şi comportare în şcoală şi
le afişează la punctul de control;
62.1.4 organizează instruirea cadrelor didactice şi a persoanelor tehnico-administrativ pentru cunoaşterea şi
aplicarea prevederilor ghidului de proceduri interne;
62.1.5 informează elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestor despre reglementările interne referitoare la
accesul în unitatea de învăţământ;
62.1.6 informează, în regim de urgenţă, organele de poliţie sau jandarmi şi inspectoratele şcolare asupra
producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei
nejustificate a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia;
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62.1.7 asigură confecţionarea şi păstrarea ecusoanelor şi vizează anual valabilitatea a celor aflate în uz,
aplicând ştampila instituţiei în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în acest act.
62.2 Cadrele didactice au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
62.2.1 să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de profesori de serviciu;
62.2.2 să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ și/sau organele de
poliţie/jandarmerie asupra procedurii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum
şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta şcolii sau în imediata apropiere a acesteia.
În cazul unor incidente grave sau a unor situaţii care pot conduce la acte grave de violenţă sau la
incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate
organele de poliţie/jandarmerie;
62.2.3 conducerile unităţilor de învăţământ, educatorii/învăţătorii/ institutorii/profesorii diriginţi/ vor
organiza şi realiza instruirea elevilor şi a părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor
regulamentului intern şi a procedurilor care reglementează prezenţa şi comportamentul acestora în
unitatea de învăţământ.
Art.63 Autoritatea conducerii şcolii
Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să controleze respectarea prevederilor referitoare la
interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin două persoane numite de către conducerea şcolii și, dacă este
posibil, se vor realiza în prezența elevului în cauză). Conducerea poate:
63.1 Să solicite elevilor să-i pună la dispoziție gențile, hainele și locurile de depozitare (dulapurile) spre
verificare.
63.2 Să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză;
63.3 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul incidentelor pentru care nu există prevederi în
regulamentul şcolar.
Art.64 Măsuri
64.1 Dacă siguranţa în şcoală devine o problemă, conducerea şcolii va transmite această informaţie poliţiei,
părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.
64.2 Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele
personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte şi/sau bunuri
au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a intrat în posesia acestor bunuri.
64.3 În cazul posesiei de arme, droguri, alcool, țigări, materiale explozibile, şcoala va acţiona conform
legilor în vigoare, va informa poliția şi, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un raport adresat poliţiei.
64.4 Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.
64.5 Şcoala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern.
64.6 Măsuri disciplinare
64.6.1 Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar regulilor
prevăzute prin regulamentul şcolar şi prin regulamentul de ordine interioară al şcolii se vor lua măsuri
administrative, educative și, în caz extrem, se poate ajunge la eliminarea ori exmatricularea în
conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit.
64.6.2 Elevului care nu dă curs regulilor prevăzute în regulamentul școlar și în regulamentul de ordine
interioară i se pot aplica măsuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine
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exclusiv conducerii şcolii, profesorilor, consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administrație
al şcolii.
64.6.3 Personalul administrativ ori tehnic nu este autorizat să aplice o sancţiune, dar are dreptul să pună în
discuţie comportamentul unui elev.
Art. 65
65.1 Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:
• prestare de activități în folosul școlii;
•

observație individuală;

•

mustrare verbală;

•

mustrare scrisă;

•

retragere temporară sau definitivă a bursei;

•

eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile și obligația de a presta muncă în folosul școlii;

•

mutare disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

•

mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ.

65.2 Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi
în registrul matricol.
65.3 Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub
semnătură, de către dirigintele clasei.
65.4 În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de proporţionalitate
între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea
conducerii şcolii.
65.5 În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul
deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat,
iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
65.6 Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de
cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea
notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art. 66 Exmatricularea şi eliminarea
Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi și/sau a personalului şcolii;
are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor;
sustrage bunurile altor persoane;
provoacă daune ori distruge bunurile altor persoane;
introduce în școală alcool, țigări, droguri ş.a.m.d.;
aprinde artificii, ori deține artificii (este aplicabil şi dacă se află în perimetrul şcolii);
are la sine arme și/sau face uz de arme;
acumulează numărul de absenţe nemotivate, respectiv motivate prevăzut în regulamentul şcolar pentru
exmatriculare.
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Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiile în vigoare. Niciun elev nu va fi
exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a părinţilor acestuia.
Art. 67 Contestatii
67.1 Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se poate face de către elev sau, după caz, de către
părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului, consiliului de administrație al unității de învățământ
preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.
67.2 Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de
învățământ. Hotărârea consiliului de administrație nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la instanța
de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii
67.3 Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancțiunii.
Art.68 Utilizarea computerului/internetului
68.1 Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Alături de
utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplică şi
prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor să fie utilizat cu aceeaşi atenţie.
68.2 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, ori
de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.
68.3 Se vor lua măsuri împotriva elevilor care nu respectă aceasta prevedere. Costurile pentru recuperarea
programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, după caz, de către
părinţii/tutorii acestuia.
68.4 Nu este permisă utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu
referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să implice o referinţă clară în privinţa şcolii.
68.5 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea de informații
de pe internet.
68.6 Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât
culegerea de informații judicioase necesare studiilor și desfășurarea orelor online.
Art. 69 Înregistrarea incidentelor
69.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept
incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa cum se prevede prin codul
penal.
69.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona măsurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile.
69.3 În cazul unor incidente, aşa cum sunt menţionate acestea în alin. (a), se va realiza şi o raportare, iar
informaţiile despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, eventual,
şcolile implicate.
Art. 70 Intimităţi indezirabile
70.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu normele
comportamentale uzuale.
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70.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din partea
colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta
se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de încredere din şcoală.
70.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.
Art. 71 Daune
71.1 Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor lor, clădirii,
ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către
şcoală cu cea mai mare atenţie.
71.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să comunice aceasta
nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în consecinţă la acţiunile de
întocmire a raportului, aşa cum se prevede în cele ce urmează.
71.3 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate
fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediată
de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din aceasta, garduri în stare de degradare, scaune stricate
etc.).
71.4 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducerea de daune ori pierderea
bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia cazului în care
din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este responsabilă.
Art.72 Activităţi şcolare
72.1 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii,
părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală.
72.2 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare dintre activităţile
şcolare de către conducerea şcolii.
72.3 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.
72.4 Personalul didactic, elevii și părinții acestora trebuie să păstreze și să continue tradițiile colegiului
precum: Ziua Liceului, Balul Bobocilor și Festivitatea de premiere cu robe la clasele terminale (a VIII-a
și a XII-a).

Art.73 Libertatea de exprimare a opiniei
73.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii, dar aceasta nu
înseamnă că oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator
fără a ţine cont de regulile de politeţe.
73.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise de
aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a
reclamaţiilor în şcoală.
73.3 Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 109-118 se adresează, în scris, consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se
soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
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CAPITOLUL VIII
Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art. 74
74.1 La nivelul C.N.B. „George Coșbuc” funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.
74.2 Consiliul reprezentativ al părinților din C.N.B. „George Coşbuc” este compus din președinții comitetelor
de părinți.
74.3 Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este
reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de
învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta
cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în
activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.
74.4 Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se
stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al
ședinței.
74.5 Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea
ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de
unul dintre vicepreședinți.
74.6 Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor
legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
74.7 Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenți.
74.8 Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
74.9 Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.
Art. 75 Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
75.1 propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia
școlii, inclusiv din oferta națională;
75.2 sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ
din comunitatea locală;
75.3 susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului
și a violenței în mediul școlar;
75.4 promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
75.5 se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan
local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
75.6 susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
75.7 susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții,
tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
75.8 colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de
asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile
nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de
ocrotire;
75.9 susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare
socială a absolvenților;
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75.10 propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a
absolvenților;
75.11 se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
75.12 sprijină conducerea C.N.B. „George Coşbuc” în asigurarea sănătății și securității elevilor;
75.13 are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate
și în cantine;
Art 76
76.1 Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de
resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări etc.,
din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
b) acordarea de premii și de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială
precară;
e) alte activități care privesc bunul mers al C.N.B. „George Coşbuc” sau care sunt aprobate de
adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
76.2 Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional
și național.
Art.77 Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din
unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

CAPITOLUL IX
CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

Art. 78
78.1 C.N.B. ”George Coșbuc” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii
/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile
reciproce ale părților.
78.2 Modelul contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul
regulament.
Art. 79 Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.
Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act adițional
acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.
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Art. 80
80.1 Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare —
respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal,
scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata
valabilității contractului, alte clauze.
80.2 Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător
legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
80.3 Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul
educațional.
80.4 Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul
educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul
încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL X
ȘCOALA ȘI COMUNITATEA
Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali

Art. 82
Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu
consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ.
Art. 83
C.N.B. ”George Coșbuc”poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură,
organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în
interesul beneficiarilor direcți ai educației.
Art. 84
C.N.B. ”George Coșbuc”, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu
alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali,
organizații non-guvernamentale și altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învățare
permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă
interesate.
Art. 85
C.N.B. ”George Coșbuc”, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, pot
iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile de părinți, în baza hotărârii
consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor
dobândite sau de accelerare a învățării.
Art. 86
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Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe
educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.
86.1 Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism
religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
86.2 Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și
respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și
a personalului în perimetrul unității de învățământ.
Art. 87
87.1 C.N.B. ”George Coșbuc” încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu operatorii economici, în
vederea derulării orelor de instruire practică.
87.2 Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea
securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă,
asigurarea transportului la și de la operatorul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle
elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 88
88.1 C.N.B. ”George Coșbuc” încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități
medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea
atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al
unității de învățământ.
88.2 Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
88.3 În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica
concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.
88.4 Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin
comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
88.5 Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune cu unități
de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor,
respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
88.6 Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a
activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

CAPITOLUL XI
METODOLOGIE-CADRU
privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

SECȚIUNEA 1
Dispoziţii generale
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ART. 89
(1) Prezenta metodologie-cadru reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice prin
intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor
la acest tip de activităţi.
(2) În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) prin părinte se înţelege părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal al elevului minor;
b) prin participant la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se înţelege: cadrul
didactic, preşcolarul, elevul, persoana prevăzută la lit. a) sau un membru al familiei în grija/supravegherea
căruia este încredinţat elevul minor;
c) prin unităţi de învăţământ se înţeleg: unităţile de învăţământ de nivel preşcolar, gimnazial, liceal,
profesional, palatele copiilor, cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare.
ART. 90
Lista definiţiilor termenilor/expresiilor/noţiunilor utilizate în cuprinsul prezentei metodologii:
a) activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a procesului
didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a
preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online.
Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin
intermediul tehnologiei şi al internetului;
b) mediul educaţional virtual - ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care asigură
desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al
internetului, precum:
- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise (RED);
- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor: desktop,
laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;
- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test, tutorial etc.
disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot
fi folosite în procesul educaţional;
c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:
- sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a preşcolarilor/elevilor, a
cadrelor didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;
- asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia preşcolarii/elevii şi cadrele didactice
nu sunt conectaţi simultan;
- mixtă - desfăşurată atât sincron, cât şi asincron.
SECȚIUNEA 2
Principii aplicabile. Aspecte privind securitatea în mediul educaţional virtual şi gestionarea datelor cu
caracter personal
ART. 91
Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt:
a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
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b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la
bune practici naţionale şi internaţionale;
c) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în
proces;
d) principiul asigurării egalităţii de şanse;
e) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.
ART. 92
(1) Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea
cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în
mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.
(2) Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate în mediul
educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor/preşcolarilor în perioada utilizării echipamentelor
digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.
(3) Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor la activităţile
desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale
care revine unităţii de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a
desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate derula faţă în
faţă, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:
a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează
aplicaţia/platforma educaţională informatică;
b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;
c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin
utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;
d) rezultatele evaluării;
e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: nume
de utilizator şi parolă de acces.
(5) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării
aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate online.
ART. 93
(1) Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a institui o
serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter personal care să
vizeze:
a) securitatea în mediul online;
b) asigurarea confidenţialităţii datelor;
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
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e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.
(2) Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute la art. 13 din
Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale
reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul
juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru
care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.
(3) Prin măsurile dispuse, unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada păstrării în condiţii de siguranţă a
datelor cu caracter personal, aşa cum au fost definite la art. 4 alin. (4).
ART. 94
Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului au următoarele
obligaţii:
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate
prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;
b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod care excede
scopului prelucrării acestor date.
ART. 95
(1) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării
activităţii didactice.
(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ în afara
scopului vizat, prevăzut la alin. (1), constituie o încălcare a prevederilor legale.
SECȚIUNEA 3
Roluri specifice ale factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice pentru
învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului
ART. 96
(1) Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:
a) informează preşcolarii/elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii didactice prin
intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe
care le au;
b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei
şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse umane;
c) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi
preşcolarii/elevii din unitatea de învăţământ;
d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la internet
pentru preşcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea activităţilor prin
intermediul tehnologiei şi al internetului;
e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;
f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive
conectate la internet preşcolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace;
g) stabileşte împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi platformele gratuite, aplicaţiile şi resursele
educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitate;
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h) sprijină cadrele didactice şi preşcolarii/elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la platformele şi
aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ;
i) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru
preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);
j) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al
internetului.
(2) Conducerea unității școlare are în vedere ca sarcinile de lucru ale personalului didactic, nedidactic și
didactic auxiliar să nu conducă la oboseala fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat familiei,
inclusiv somnul.

ART. 97
Profesorii diriginţi:
a) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au;
b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuităţii
participării preşcolari/elevilor la activitatea de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care se recomandă a
fi utilizate în activitatea desfăşurată;
d) transmit elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ,
precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
e) oferă consiliere elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activităţile didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului;
f) menţin comunicarea cu părinţii elevilor;
g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în care sunt
implicaţi elevii grupei/clasei.
ART. 98
Cadrele didactice au următoarele atribuţii:
a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a celor privind
învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme
educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru
înregistrarea progresului elevilor;
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare-evaluare astfel
încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.
ART. 99
Elevii au următoarele responsabilităţi:
a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de învăţământ, conform
programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către profesorii diriginţi/profesorii pentru
învăţământ primar/învăţătoare/profesorii pentru învăţământul preşcolar/educatoare;
b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea
valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului;
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c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un
climat propice mediului de învăţare;
d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin intermediul
tehnologiei şi al internetului;
e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecţia
datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale art. 4 alin.
(4) din prezenta metodologie;
f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz
contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate;
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs.
ART. 15
Părinţii au următoarele atribuţii:
a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de învăţământ prin
intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv pentru
copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului
înregistrat de preşcolar/elev, încurajarea, motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;
b) menţin comunicarea cu profesorul diriginte şi celelalte cadre didactice;
c) sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
d) transmit profesorului diriginte feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de predareînvăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

SECȚIUNEA 4
Aspecte metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar
ART. 100
(1) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se respectă
prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare.
(2) În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului se vor avea
în vedere:
a) selectarea informaţiilor/a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora;
b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului educaţional;
c) crearea unei comunităţi de învăţare;
d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi elevii dobândirea competenţelor specifice
particularităţilor de vârstă;
e) încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc.
(3) Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea competenţelor
elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia remedială, pregătirea elevilor pentru susţinerea
evaluărilor şi examenelor naţionale.
ART. 101
(1) Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale şcolare, auxiliare curriculare
aprobate/avizate de către MEC, ghiduri, broşuri, platforme online, dar şi diverse aplicaţii, platforme, resurse
recomandate de către MEC, de către ISJ/ISMB sau de către conducerea unităţii de învăţământ.
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(2) Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi preşcolarii/elevii din formaţiunea de studiu.
(3) Cadrele didactice pot elabora şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate cu programa
şcolară în vigoare.
ART. 102
(1) În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi, adapta şi redistribui
liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise (RED) - materiale pentru învăţare,
predare, cercetare sau alte scopuri educaţionale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecţii, prezentări, cărţi, manuale,
teme pentru acasă, chestionare, activităţi în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau
video etc., puse la dispoziţie în format digital sau fizic şi la care există acces liber.
(2) Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare prin intermediul
tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic.
ART. 103
(1) În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, cadrul
didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către preşcolari/elevi şi îi încurajează prin oferirea
feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii şi pe rezultat, nu pe consecinţe. În
procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în
grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea şi evaluarea reciprocă.
(2) Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfăşurată de elevi să fie în raport cu progresul şi
potenţialul fiecăruia.
(3) În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor
în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile
de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor faţă de învăţare, la oboseală
fizică şi emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, familiale sau comunitare, inclusiv
a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc.

CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 104
104.1 Este interzis atât elevilor, cât şi personalului liceului (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) consumul
de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta liceului.
104.2 Profesorilor le este interzis să fumeze în școală, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 105
105.1 Este interzisă constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
examenelor/evaluărilor naţionale.
105.2 Se interzice personalului didactic de predare 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.
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105.3 Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de
studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.
Art. 106 Comisiile metodice de specialitate au obligația de a stabili și comunica elevilor la începutul fiecărui
an școlar normele și regulile care trebuie respectate în cadrul cabinetelor și pe terenul de sport, prevăzute în
procedurile operaționale
Art. 107
107.1 Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar sau când există schimbări
legislative cu caracter național. Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de
administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul școlii.
107.2 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica și/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul,
la inițiativa Consiliului de Administrație și cu consultarea organizației sindicale din cadrul C.N.B.
„George Coşbuc”. Modificările și/sau completările vor fi aduse la cunoștința întregului personal și a
elevilor în termen de max. 30 zile de la efectuare.
Art. 108
108.1 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii din C.N.B. „George Coşbuc”,
pentru întregul personal din C.N.B. „George Coşbuc”, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate
persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu C.N.B. „George Coşbuc”.
108.2 Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului C.N.B.
„George Coşbuc” în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al C.N.B.
„George Coşbuc”.
Art. 109 Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare, care contravin prezentului regulament, se anulează.

Art. 110 Nerespectarea prevederilor regulamentului intern de către oricare dintre părţi atrage după sine
sancţiunile prevăzute la art. 46 şi art. 57.

Art. 111 (a) Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevii sunt obligaţi să respecte regulile de
igienă, securitate şi sănătate în muncă prevăzute de legislaţia în vigoare.
(b) Categoriile menţionate la (a) vor semna procese verbale de protecţia muncii.

Art. 112 Ziua școlii se aniversează în ultima zi de vineri din luna mai.

Art. 113 Ziua Porților Deschise se organizează în luna mai, în perioada imediat următoare Târgului de Ofertă
Educațională.
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Art. 114 Conducerile unităţilor de învăţământ, cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar sunt
responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea, în condiţii de calitate, a activităţilor didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului.

Art 115 Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii şi realizat împreună cu echipa de lucru
constituită pentru elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară şi cu Comitetul reprezentativ al Consiliului
de părinţi pe şcoală și reprezentanții elevilor din Consiliul elevilor, a fost analizat în Consiliul profesoral (este
consultat si analizat de cons prof, cons parintilor, cons elevilor, apoi trimis la CA pentru validare)şi validat de
Consiliul de administraţie.
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