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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

   Art. 1. Prezentul regulament cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Naţional  „Spiru Haret” şi este elaborat în conformitate cu Art. 2 (2) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014 şi particularizează cerinţele formulate în acest alineat.  

  Art. 2. Regulamentul cuprinde norme cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Naţional „Spiru Haret”, în conformitate cu legislaţia în vigoare: Constituţia 

României,  Legea Educaţiei Naţionale ( Legea nr. 1 / 2011) , cu modificările şi completările 

ulterioare, Codul muncii (Legea nr. 53/2003), modificat prin Legea 40/2011, OUG nr. 75/2005, 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, HG 

de aprobare a unor finanţări, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, Legea nr. 30 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă, Legea privind 

soluţionarea conflictelor de muncă, Metodologiile MEN cu privire la: organizarea examenelor, 

formarea continuă, organizarea concursurilor, mişcarea personalului didactic etc., Regulamente 

ale MECȘ (cantine, internate şcolare, burse şcolare), Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar (2014), Dispoziţii ale ISJ, Hotărâri ale Consiliului 

Judeţean / Local, Dispoziţii ale Primarului, Decizii ale Directorului şcolii / Note de serviciu ale 

Directorului, Regulamente şi proceduri, conforme cu legislaţia în vigoare. 

Art. 3. Regulamentul de organizare și funcționare se dezbate în Consiliul profesoral, la 

care participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic și în Consiliul reprezentativ al 

părinţilor și se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de administraţie. 

   Art. 4. După aprobarea, prin hotărâre, de către Consiliul de Administraţie şi după        

înregistrarea la Secretariatul unităţii de învăţământ, respectarea prezentului Regulament este 

obligatorie pentru personalul de conducere şi îndrumare, pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic, pentru elevii şi părinţii / reprezentanţii legali. Respectarea Regulamentului 

este obligatorie pentru orice altă persoană care se află şi desfăşoară o anumită activitate în 

incinta unităţii de învăţământ. 

Art. 5. Directorul unităţii de învăţământ, directorii adjuncţi şi responsabilii comisiilor 

metodice/ responsabilii departamentelor/ birourilor răspund de punerea în aplicare a 

prevederilor prezentului regulament.  

Art. 6. Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează conform prevederilor legale.  



Art. 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi 

revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar.  

 

 

CAPITOLUL II 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN COLEGIUL NAŢIONAL “SPIRU HARET” 

 

Secţiunea I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 8. Accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ existente se face indiferent de 

condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de opinie sau apartenenţă religioasă sau 

politică, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare şi ar încălca drepturile 

egale de acces la un nivel sau o formă de învăţământ. 

Art. 9. Activitatea de instruire şi educaţie din unitatea de învăţământ se desfăşoară potrivit 

principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile 

copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale cu privire la drepturile copilului. 

Art. 10. În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol 

sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 11. Orice persoană care solicită integrarea în comunitatea şcolară de la Colegiul Național  

„Spiru Haret” se supune regulilor / normelor acestei comunităţi. Necunoaşterea normelor nu poate fi 

invocată de către nimeni. 

 

Secţiunea a II-a – ACCESUL ÎN INCINTA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 12. (1) Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ se face 

numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite supravegherea şi înregistrarea 

acestora la intrarea şi ieşirea din unitate. 

                     (2) Accesul elevilor în incintă este permis înaintea începerii cursurilor: între orele 745 – 

755, pentru elevii care studiază dimineaţa, respectiv 1345 – 1355, pentru elevii care studiază după-

amiază. Se interzice accesul elevilor în incintă în timpul orelor de curs. 

Art. 13.  Accesul părinţilor este permis numai după verificarea datelor de identitate,                                       

după menţionarea acestora în Registrul de acces şi după înmânarea ecusoanelor cu însemnul 



„vizitator”. Părintele, tutorele sau sustinătorul legal al copilului/elevului are acces in incinta unitatii de 

invatamant dacă: 

- a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul unitatii 

de invatamant; 

- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

- depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de invăţamânt; 

  - participă la întâlnirile programate cu  invăţătorul/institutorul/ profesorul pentru invăţământ 

primar/profesorul diriginte. 

Art. 14. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii / 

profesorului de serviciu şi după identificarea, înregistrarea şi înmânarea ecusoanelor (cu însemnul 

„vizitator”), de către personalul care asigură paza unităţii de învăţământ. Până la obţinerea aprobării, 

solicitantul accesului rămâne la punctul de „ Control acces”. 

Art. 15. (1) Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, ISJ 

Gorj, MECȘ, instituţiilor publice, Guvernului, personalului didactic al unităţii de învăţământ, 

invitaţilor la manifestări organizate de/în unitate, Poliţiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru situații 

de urgență, Ambulanței, salubrizării, precum şi al celor care asigură intervenţia operativă pentru 

remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (telefonie, electrice, Internet etc.) sau al celor care 

aprovizionează unitatea cu produsele/materialele contractate. 

          (2) Accesul autoturismelor profesorilor/învăţătorilor se permite în baza unui tabel, aprobat 

de către directorul Colegiului şi postat la punctul ”Control acces”. În afara programului şcolar şi 

aceste autoturisme sunt înregistrate.  

                 (3) Autoturismele / autoutilitarele etc. altor persoane fizice şi / sau juridice se înregistrează 

în registrul punctului de ”Control acces”.  

                    (4) Autovehiculele de intervenţie urgenţă (ambulanţe, pompieri, poliţie, jandarmerie) se 

înregistrează, dar nu se legitimează / controlează. Acelaşi regim se aplică şi următoarelor autoturisme 

ale: MECȘ, ISJ, Primăriei, Consiliului Judeţean, Prefectului. 

          (5) Persoanele care solicită accesul în incintă sunt legitimate, înregistrate (cu toate datele 

din actul de identitate) şi li se înmânează ecusonul cu însemnul „invitat / vizitator”. În registrul de 

acces se precizează persoana căutată şi locul unde aceasta se află (dacă este cazul).  

                    (6) Persoana de la punctul ”Control acces” însoţeşte vizitatorii până la destinaţie, după ce, 

în prealabil, a blocat accesul în incintă. 

                     (7) Accesul elevilor şi al părinţilor cu autoturisme personale se permite numai cu acordul 

directorului unităţii. 

              (8) Se permite accesul elevilor în pauzele dintre ore, cu înregistrare la punctul de 

control, în registrul de acces. 



              (9) Accesul elevilor unităţii de învăţământ se face pe baza ecusonului/ legitimaţiei sau a 

carnetului de elev emis de conducerea unităţii. 

             (10) Nu se permit aceesul şi nici mişcarea niciunui autoturism/ autovehicul în timpul 

recreaţiilor elevilor.  

Art. 16. Cadrele didactice au acces cu autoturismul personal numai când elevii sunt la cursuri     

( după începerea programului) şi înainte cu 15 minute, la începutul programului. Părăsirea incintei se 

poate face numai după ce toţi elevii au intrat în clase sau au părăsit şcoala, la terminarea programului.  

Art. 17. Nerespectarea acestei prevederi angajează, în caz de accident, răspunderea penală a 

celui în cauză. Personalul de la punctul „ Control acces” răspunde disciplinar (inclusiv cu desfacerea 

contractului de muncă) dacă încalcă prevederile art. 1-5.  

Art. 18. Nu este permis accesul pe bazele sportive niciunei persoane, cu excepţia celor care 

sunt în posesia unei chitanţe care să dovedească achitarea la casieria şcolii a sumei prevăzute de către 

Direcţia de Patrimoniu a municipiului Tg-Jiu, pentru întrebuinţarea bazelor sportive. Toate persoanele 

care au achitat taxa sunt înregistrate cu datele de identitate şi numărul chtanţei care atestă efectuarea 

plăţii.  

Art. 19.  Elevii Colegiului Naţional „Spiru Haret” pot folosi bazele sportive fără achitarea 

taxei, în zilele fără program şcolar, pentru maximum 2 ore. Toţi aceşti elevi se înregistrază cu actul de 

identitate şi cu carnetul de elev/ legitimaţia vizate la zi.  

Art. 20.  Personalul de la punctul „ Control acces” răspunde disciplinar pentru încălcarea 

prevederilor articolelor 5-8.           

 Art. 21. (1) Este interzisă părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevi în timpul 

programului şcolar. 

                 (2) La solicitarea scrisă a părinţilor, adresată directorului unităţii şi aprobată de acesta, 

elevii pot părăsi incinta, fiind menţionaţi în registrul de acces de la punctul de ”Control acces”. 

Art. 22. Răspunderea pentru eventuale accidente şi/sau fapte antisociale şi/sau ilegale săvârşite 

de elevii prevăzuţi la articolul anterior sau care părăsesc incinta unităţii încălcând prevederile 

prezentului regulament revine părinţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secţiunea a III-a – ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 

 

Art. 23. Structura anului şcolar, situaţiile de suspendare a cursurilor şi măsurile privind 

parcurgerea programei şcolare sunt reglementate de Art.9, Titlul II, Cap. 2 din  Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin OMEN nr. 5155 / 

2014 şi prin Ordine ale MECŞ. 

Art. 24. Directorul unităţii de învăţământ poate aproba scurtarea orelor de curs în vederea 

desfăşurării şedinţelor Consiliului Profesoral, a Adunării Elevilor, a aniversărilor şi a comemorărilor, 

precum şi scurtarea orelor din ultima zi de curs de dinaintea începerii vacanţelor şcolare, cu înştinţarea 

şi cu aprobarea ISJ Gorj. 

Art. 25. (1) Programul şcolar se desfăşoară în două schimburi. 

(2) Cursurile din primul schimb se desfăşoară între orele 800 – 1345, pentru clasele Pregătitoare, 

aII-a, a III- a, VIII-a, şi pentru clasele a X-a şi a XI-a şi a XII-a, cu mediile generale cele mai mari, cu 

numărul cel mai mic de absenţe şi care au o conduită şcolară deosebită în anul şcolar anterior, în limita 

spaţiului de şcolarizare existent. 

(3) Cursurile din al doilea schimb se desfăşoară între orele 1400 – 1950, pentru clasele a V-a, a 

VI-a, a VII-a, a IX-a şi pentru celelalte clase a X-a, a XI-a şi a II-a. 

(4) Clasele I şi a IV-a desfăşoară cursurile intervalul orar 8,00-11,20, respectiv 11,30-14,40, cu 

aprrobarea ISJ Gorj.  

(4) Durata orei de curs este, de regulă, de 50 de minute, iar a pauzei de 10 minute, după fiecare 

oră de curs. După ora a III-a, atât dimineaţa cât şi după-amiaza, se introduce o pauză de 15 minute. 

Art. 26. (1) Claselor cu peste 30 de ore pe săptămână, ore prevăzute în planul de învăţământ, li 

se planifică ore începând cu ora 700 (pentru schimbul de dimineaţă) sau prelungindu-se până la ora 2100 

(pentru schimbul de după-amiază). 

(2) Directorul poate propune ISJ Gorj ca  aceste ore să fie mai scurte cu 10 minute. 

(3) Orele care depăşesc numărul de 30 se pot planifica în intervalul orar 1300 – 1350 sau 1400 – 

1450 în laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică şi cabinetele de limbi străine. Toate 

clasele vor desfăşura cursuri numai în sălile repartizate şi în cabinetele şi laboratoarele stabilite. 

Art. 27. (1) Directorul unităţii de învăţământ poate solicita ISJ scurtarea orelor în zilele de 

vineri.  

(2) În această situaţie, durata orei de curs este de 45 de minute, iar a pauzei de 10 minute, după 

fiecare oră de curs. 

Art. 28. La învăţământul primar, clasele I-IV, ora de curs are o durată de 45 minute, iar pauzele 

durează 15 minute. La clasele pregătitoare activităţile durează 30-35 de minute. 



Secţiunea a IV-a – CONDIŢII DE ŞCOLARIZARE 

 

Art. 29. Şcolarizarea beneficiarilor primari ai educaţiei se realizează conform normelor legale în 

vigoare, stabilite la nivel naţional.  

Art. 30. Şcolarizarea elevilor în clasele de învăţământ liceal se face conform normelor legale în 

vigoare, stabilite la nivel naţional.         

  (1) În clasele din învăţământul primar vor fi şcolarizaţi cu prioritate, în limita planului de 

şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ, stabilită de 

ISJ Gorj. 

(2) Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/ reprezentantului legal. 

  (3) În limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria 

de cuprindere a unităţii de învăţământ, directorul poate aproba – conform normelor în vigoare – 

şcolarizarea elevilor cu domiciliul în afara ariei de cuprindere, pe baza unei solicitări scrise din partea 

părintelui / reprezentantului legal. 

(4) Înscrierea se face pe baza următoarelor acte: cerere din partea părintelui/ reprezentantului 

legal; copie xerox după certificatul de naştere al elevului; adeverinţă medicală ce menţionează starea 

de sănătate şi vaccinările. 

(5) Pe locurile disponibile, după repartizarea copiilor din circumscripţia şcolară, se înscriu, cu 

prioritate, copiii personalului şcolii. 

(6) Repartizarea în clase a elevilor se face în funcţie de solicitările părinţilor/ reprezentanţilor 

legali în limita numărului maxim de elevi, prevăzut pentru o clasă. 

(7)  a) Efectivul unei clase de elevi din învăţământul primar este de maxim 25 de elevi. 

 b) Directorul poate aproba, în situaţia în care există clase paralele, ca într-o clasă să fie 26 de 

elevi, iar în cealaltă 24 de elevi, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali sau a 

învăţătorului/institutorului. 

(8) Dacă  numărul de locuri pentru clasa a V-a este mai mic decât al elevilor care încheie clasa a 

IV-a/ solicită transferul la Colegiul Naţional “Spiru Haret”, au prioritate elevii care au domiciliul în 

circumscripţia şcolară.  

 

 

 

 

 



Art. 31. (1) Formaţiunile de studiu din unitatea de învăţământ cuprind clase şi grupe. 

(2) Activitatea şcolară pe grupe de studiu la limbile moderne studiate în regim intensiv şi 

bilingv, la informatică intensiv, la disciplinele din CDS (dacă este posibil!) şi la alte discipline de 

învăţământ este reglementată prin ordin al ME. 

Art. 32. (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial şi liceal, continuitatea studiului limbilor 

moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ. 

          (2) Pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, 

la înscrierea în clasele de învăţământ liceal, directorul unităţii de învăţământ poate interveni, la 

solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi 

moderne. 

Art. 33. (1) Pentru învăţământul liceal, la acelaşi profil/ aceeaşi specializare, clasele se constituie 

în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în 

unitatea de învăţământ, de opţiunile elevilor şi de următoarele criterii: 

 Cuprinderea într-o clasă a elevilor admişi pe locurile impare (1, 3, 5, 7, …), iar în cealaltă 

clasă a elevilor admişi pe locurile pare (2, 4, 6, 8, …); 

 Cuprinderea în aceeaşi clasă a elevilor care sunt fraţi sau care provin de la aceeaşi şcoală 

gimnazială, la solicitarea elevilor sau a părinţilor/reprezentanţilor legali (fără depăşirea 

numărului de locuri dintr-o clasă). 

Art. 34. (1) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum-ul la decizia şcolii, al limbilor moderne 

sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe, cu respectarea numărului de norme 

aprobate, a bugetului alocat şi a spaţiilor şcolare. 

(2) Constituirea de grupe se face numai în situaţia în care activitatea de studiu cu clasa 

întreagă nu este posibilă. 

           (3) O grupă se constituie dacă numărul solicitărilor este minimum 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secţiunea a V-a - CONDIŢII DE TRANSFER 

    

Art. 35. Elevii sunt liberi să se transfere la orice unitate de învăţământ / profil / specializare, cu 

condiţia să respecte cumulativ prevederile cuprinse în Art. 219-230, Titlul VII, Secţiunea a II-a, Cap. 6 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014  şi criteriile stabilite prin prezentul Regulament . 

Art. 36. Solicitanţii transferului la Colegiul Naţional  “Spiru Haret” trebuie să respecte 

următoarele criterii:  

(1) să aibă media 10 sau calificativul FB la purtare în ultimul an de studiu dinaintea solicitării 

de transfer; 

(2) să aibă sub 10 absenţe nemotivate în semestrul/anul şcolar anterior solicitării de transfer, 

supusă spre aprobare; 

(3) să prezinte certificate medicale (de la medicul specialist) sau bilet de ieşire din spital, dacă 

înregistrează mai mult de 30 de absenţe motivate; 

(4) să plătească taxele pentru susţinerea diferenţelor, cuantumul acestora stabilindu-se de către 

Consiliul de Administraţie; 

(5) să achite taxa de transfer şi contravaloarea absenţelor; 

(6) să fi optat iniţial (la admitere) pentru Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tg-Jiu. 

Art. 37. Au prioritate la transfer, de la o specializare la altta, elevii care învaţă la Colegiul 

Naţional "Spiru Haret" Tg-Jiu, dacă îndeplinesc condiţiile de la Art. 36, alin. (1) - (5). 

Art. 38. Consiliul de Administraţie poate stabili şi alte criterii (spere exemplu: sponsorizări, 

donaţii, prestaţii în beneficiul unităţii de învăţământ). 

 Art. 39. (1) Dacă numărul solicitărilor – care îndeplinesc condiţia de medie – este mai mare 

decât numărul de locuri disponibile şi dacă transferul presupune susţinerea unor examene de diferenţă, 

transferul se face pe baza mediei aritmetice dintre media generală a anului/semestrului anterior şi 

media examenului de diferenţă. 

        (2) La specializările fără examene de diferenţă, transferul se face în ordinea înregistrării cererii de 

transfer, iar dacă această soluţie nu este posibilă, directorul unităţii de învăţământ stabileşte 1-2 

discipline opţionale la care solicitantul susţine diferenţe.   

 Art. 40. Nu se poate realiza transfer la filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea 

învăţători-educatoare, decât dacă elevul a promovat testele de aptitudini. 

           

 



 

 

CAPITOLUL III 

 

DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA ELEVILOR 

 

Secţiunea I - DOBÂNDIREA ŞI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV 

 

 

Art. 41. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev se realizează conform prevederilor Titlului 

VII, Cap. 1, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , 

aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014   

Art. 42. (1) Dobândirea calității de elev se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ. 

Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ, cu respectarea prezentului Regulament 

și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali.            

 Art. 43. Calitatea de elev încetează în situaţiile prevăzute de Art. 158-159, Titlul VII, Cap. 1, 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014 . 

Secţiunea II –  DREPTURILE ELEVILOR 

Art. 44. Drepturile elevilor sunt cele menţionate în Titlul VII, Cap 2, Sectiunea 1, Art. 118-136 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014   

 Art. 45. Elevilor Colegiului Naţional "Spiru Haret" le sunt garantate următoarele drepturi: 

a) să solicite tuturor profesorilor/învăţătorilor să folosească în întregime timpul afectat unei ore 

de curs exclusiv pentru procesul de învăţământ (lecţii); 

b) să folosească întreaga bază didactică a Colegiului; terenurile de sport se folosesc de către 

elevi în mod gratuit, atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţe; folosirea bazelor sportive 

se permite în baza carnetului / legitimaţiei de elev (vizate la zi), după ce, în prealabil, elevul 

se înregistrează la punctul de Control-acces, în conformitate cu Art. 19, din prezentul 

Regulament; 

c) să solicite profesorilor lucrările scrise (extemporale, teze) înainte ca rezultatele acestora să 

fie trecute în catalog; 

d) să solicite profesorilor/ învăţătorilor motivarea notei acordate la orice evaluare; 



e) să sesizeze conducerea Colegiului cu privire la orice acţiune /inacţiune a personalului care 

le lezează personalitatea; 

f) să refuze orice solicitare / cerinţă venită de la orice persoană dacă acea solicitare încalcă 

legislaţia şcolară şi prezentul regulament. 



SECŢIUNEA III –  OBLIGAŢIILE ELEVILOR 

  Art. 46 .(1) Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină 

de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

 Art. 47. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în 

unitatea de învățământ, cât și în afara ei.        

     (2) Elevii vor cunoaşte și vor respecta prezentul Regulament și Regulamentul de 

organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de circulație, normele de securitate și 

sănătate în muncă, normele de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, 

normele de protecție a mediului.          

 Art. 48.  Îndatoririle generale ale elevilor sunt cele cuprinse în prevederile Art.137-142, 

Titlul VII, Cap.2, Secțiunea 2, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar , aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014.  

Art. 49. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte la punctul 

Control-acces, pentru a fi legitimaţi, cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară. 

Art. 50.  În unitățile de învățământ se organizează, permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe școală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de învățământ. Organizarea serviciului pe școală se efectuează 

numai de către elevii din clasele a XI-a  și a XII-a. 

Art. 51. Pe lângă îndatoririle generale, elevii de la Colegiul Naţional “Spiru Haret” trebuie să 

respecte obligaţiile prevăzute în Parteneriatul educaţional, precum şi următoarele obligaţii: 

(1) Să păstreze în bună stare cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii şi să le restituie până 

la data stabilită. 

(2) a) Să păstreze în bună stare manualele şcolare primite gratuit în clasele I – X şi să le 

restituie integral şi în bune condiţii la sfârşitul anului şcolar. 

b) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, se va proceda la achitarea contravalorii 

cărţii pentru cărţile împrumutate de la bibiliotecă şi pentru manualele acordate spre folosinţă 

de şcoală. 

(3) Să cunoască şi să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi prezentul Regulament, precum şi cerinţele formulate de 

conducerea şcolii şi de către profesorul diriginte; 

(4) Să închidă telefoanele mobile în timpul activităţilor şcolare. Folosirea telefoanelor mobile 

în timpul oelor de curs se constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 



Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , 

aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014 

(5) Să nu distrugă afişele oficiale. 

Art. 52. (1) Este interzisă difuzarea prin internet, reviste sau telefoane mobile a unor mesaje 

sau fotografii cu conţinut obscen sau pornografic sau a unor mesaje jignitoare la adresa colegilor / 

personalului unităţii şcolare / altor persoane din afara unităţii şcolare.    

                (2)  Nerespectarea acestei interdicţii atrage media 4 la purtare în semestrul respectiv sau 

exmatricularea dacă este elev în clasele a XI-a – a XII-a. 

      Art. 53. (1) Elevii care lipsesc/absentează la o singură ore sau la mai multe, fără motive 

temeinice, sunt evaluaţi în ora următoare, din tematica predată la toate lecţiile anterioare (de la 

începutul semestrului). 

 (2) Consiliul Şcolar al Elevilor şi Consiliul Reprezantativ al Părinţilor pot introduce, la 

propunerea conducerii Colegiului sau din proprie iniţiativă, o sancţiune suplimentară pentru absenţele 

nejustificate : muncă în folosul Colegiului şi/sau plata unei sume de bani. Activităţile obşteşti privesc 

întreţinerea spaţiilor verzi, îngrijirea spaţiilor şcolare, etc. 

 (3) Sumele încasate se întrebuinează pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, dotări, recompense 

pentru elevii merituoşi.  

 (4) Neconsemnarea absenţelor de către învăţător/profesor se constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează ca atare.  

 (5) Cadrul didactic care nu consemnează absenţele elevilor răspund (inclusiv penal) dacă 

elevul care lipseşte şi nu este consemnat “absent” este învinuit de fapte antisociale sau este implicat în 

evenimente care îi pun integritatea şi viaţa în pericol.  

Art. 54. Elevii cazaţi în internat au următoarele obligaţii :  

a) să respecte programul internatului;  

b) să aibă o comportare şi o ţinută demnă şi civilizată;  

c) să folosească baza materială în mod corespunzător.  

Art. 55. (1) Toate distrugerile sau deteriorările bazei materiale se suportă de către cei care 

le-au produs sau, dacă aceştia nu se cunosc, se recuperează solidar de la toţi cei care au folosit 

respectivele bunuri.  

(2) Evaluarea pagubelor se face de către directorii adjuncţi şi administratorul de patrimoniu.  

(3) Directorul adjunct şi administratorul de patrimoniu înaintează Consiliului de Administraţie 

propunerile de angajare a răspunderii patrimoniale şi de recuperare a eventualelor bunuri/ pagube 

din inventarul şcolii, dacă este vorba de distrugerea/ lipsa unor bunuri, în care este implicat 

personalul şcolii.  

 

 



Art. 56. Elevilor cazaţi în internatul şcolii le sunt interzise următoarele acţiuni :  

a) introducerea persoanelor străine în internat;  

b) introducerea şi / sau consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor, a substanţelor toxice, fumatul 

şi alte acţiuni care aduc atingere liniştii şi sănătăţii elevilor interni/ pedagogilor / supraveghetorilor / 

personalului de îngrijire;  

c) folosirea aparatelor electrice, cu excepţia celor puse la dispoziţie de administraţie, în locuri 

special amenajate;  

d) pregătirea alimentelor în camere;  

e) depozitarea alimentelor pe ferestre;  

f) practicarea jocurilor de noroc;  

g) agresarea verbală / fizică a altor elevi, a personalului didactic, a pedagogilor, a supraveghetorilor 

sau a personalului de îngrijire;  

h) lipirea posterelor pe ziduri sau uşi;  

i) schimbarea destinaţiei bunurilor aflate la dispoziţie spre folosire;  

j) aruncarea, la întâmplare, a resturilor menajere şi a ambalajelor.  

 

Art. 57. În funcţie de gravitatea abaterilor se aplică sancţiunile prevăzute în ROFUIP, 

precum şi sancţiuni propuse, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral, de la sancţiuni uşoare, 

precum prestarea unor activităţi gospodăreşti în folosul internatului, până la sancţiuni mai grele, 

precum excluderea din internatul unităţii pe o perioadă determinată sau până la sfârşitul şcolarităţii, 

eliminarea sau exmatricularea din unitatea de învăţământ.  

Art. 58. (1) Se interzice părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevii cazaţi în 

internat.  

              (2) Se permite părăsirea incintei unităţii de învăţământ de către elevii cazaţi în internat 

numai în cazuri de urgenţă, precum vizitarea unui părinte la spital, primirea unor îngrijiri medicale, 

solicitări scrise ale organelor publice, pentru a merge la bibliotecă etc. şi în situaţii speciale sau la 

sfârşit de săptămână, situaţii consemnate de către părinţi/reprezentanţi legali printr-o declaraţie 

scrisă, dată în momentul cazării în internatul şcolii. 

                       (3) Situaţiile de învoire vor fi reglementate printr-o decizie de directorul unităţii de 

învăţământ.  

Art. 59. Elevul care prestează serviciul în şcoală are următoarele obligaţii : 

(1) să se prezinte la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şcolar; 

(2) să se prezinte profesorului de serviciu şi să-i solicite comunicarea atribuţiilor; 

(3) să sune conform orarului stabilit, pentru intrarea şi ieşirea de la ore; 



(4) să înregistreze împreună cu profesorul de serviciu numărul absenţilor de la fiecare clasă 

la prima şi la ultima oră de curs; 

(5) să consemneze în caietul elevului de serviciu ceea ce i se solicită de către profesorul de 

serviciu. 

Art. 60. Elevul care desfăşoară serviciul pe clasă are următoarele atribuţii: 

(1) să respecte ordinea alfabetică sau pe bănci, stabilită de către învăţător/diriginte, după care 

se efectuează serviciul; 

(2) să supravegheze activitatea din clasă în pauză, răspunzând de ordinea, curăţenia şi 

eventualele degradări de bunuri; 

(3) să comunice învăţătorului/dirigintelui sau, în lipsă, profesorului de serviciu, abaterile 

înregistrate în comportamentul elevilor; 

(4) să respecte sarcinile transmise de profesorul de serviciu, de diriginte, de conducerea 

Colegiului. 

 Art. 61. Neîndeplinirea atribuţiilor elevului de serviciu pe şcoală sau pe clasă atrage, după 

gravitate, una dintre sancţiunile: scăderea mediei la purtare, eliminarea 3-5 zile sau exmatricularea. 
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SECŢIUNEA a IV-a - ABATERI DISCIPLINARE ALE ELEVILOR 

 

Art. 62. Sunt considerate abateri disciplinare ale elevilor, pe lângă cele prevăzute de Art. 137-142, 

Titlul VII, Cap 1, din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

, aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014 , următoarele: 

a) întârzierile de la lecţie sau de la celelalte activităţi şcolare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; 

b) absentarea nemotivată de la lecţie sau de la celelalte activităţi şcolare; 

c) deranjarea colegilor în timpul activităţilor şcolare; 

d) alergarea, fluieratul, ţipatul, joaca pe coridor, în sălile de clasă, în laboratoare sau în alte locuri 

din incinta şcolii; 

e) aruncarea resturilor de mâncare, ambalaje şi hârtii în alte locuri decât cele prevăzute pentru 

gunoi; 

f) neîndeplinirea îndatoririlor ca elev de serviciu pe clasă și pe şcoală; 

g) modificarea sau completarea datelor sau a situaţiilor din documentele şcolare; 

h) pătrunderea în curtea şcolii cu maşina personală fără acordul directorului unităţii; 

i) invitarea sau introducerea în incinta unităţii de învăţământ a unor persoane străine; 

j) refuzarea nejustificată a examinărilor medicale periodice, a vaccinărilor şi a altor acţiuni medico-

sanitare; 

k) participarea în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acesteia la jocurile de noroc; 

l) introducerea în perimetrul unităţii de învăţământ a oricărui tip de armă albă sau de foc sau a altor 

obiecte, precum petarde, pocnitori ş.a., care, prin acţionare, pot afecta integritatea fizică şi psihică a 

colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ; 

m) desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică; 

n) neprezentarea carnetului pentru consemnarea notelor; 

o) nerespecatrea cerinţelor cu privire la ţinuta vestimentară; 

p) percinguri, tatuaje etc. 

 

 



  Secţiunea  a V-a - SANCŢIUNI APLICABILE ELEVILOR 

 

Art. 63. Elevii care săvârşesc abateri prevăzute de ROFUIP şi de prezentul Regulament sunt 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora, conform Art. 147 , Titlul VII, Cap.2, Secțiunea 3, din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin OMEN 

nr. 5155 / 2014 . 

Art. 64. Învăţătorul/dirigintele clasei va ţine o evidenţă clară a sancţiunilor aplicate elevilor. 

 

Secţiunea a VI-a - RECOMPENSAREA ELEVILOR 

 

  Art. 65. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară și se disting 

prin comportament exemplar pot primi recompense, conform Art. 143-146, Titlul VII, Cap.2, Secțiunea 3 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014 . 

                     (2) Elevii calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor/ concursurilor şcolare pot primi premii 

acordate din sponzorizări. 

            (3) Elevii care se disting la olimpiadele şi concursurile naţionale sunt premiaţi la sfârşitul 

ciclului gimnazial sau liceal şi, dacă este posibil, în fiecare an şcolar. 

                 (4) Elevii care se remarcă prin activitate deosebită primesc la sfârşitul anului școlar, 

respectiv la finele ciclului şcolar diplome de excelenţă, de onoare şi/sau distincţii de merit (de exemplu: 

distincția ,,Elevul anului'').  

 Art. 66. Elevii calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şi a concursurilor şcolare pot primi 

premii acordate din sponsorizări obţinute de Asociaţia de părinţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV 

 

DISPOZIŢII PRIVIND PĂRINŢII 

 

Secţiunea  I – DREPTURILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI 

 Art. 67.  Părinţii elevilor Colegiului Naţional “Spiru Haret” au următoarele drepturi: 

a. să beneficieze de consiliere la înscrierea copilului în unitatea şcolară, pentru orientarea şcolară 

şi profesională a copilului, precum şi în cazul în care solicită transferul acestuia. 

b. să solicite date despre situaţia şcolară a propriului copil. 

c. să participe la sesiunile ştiinţifice ale elevului sau ale prsonalului didactic. 

d. să participe la activităţile culturale, educative şi sportive organizate de Colegiu. 

e. Să participle la Festivitatea de deschidere a cursurilor, la Festivitatea de premiere a alevilor şi 

la Ziua Absolventului. 

 Art. 68. Părinţii elevilor din clasele Pregătitoare şi I pot să îşi însoţească proprii copii până în sala de 

clasă, înainte de începerea cursurilor. După începerea orelor, accesul în sala de clasă este interzis.  

 

Secţiunea a II-a - OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR 

LEGALI 

Art. 69.  Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt cele prevăzute de Art. 243-245 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin 

OMEN nr. 5155 / 2014. 

Art.70. Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale. 

Art.71. Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia ca o dată pe lună să ţină legătura cu 

învăţătorul/dirigintele clasei pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezența 

părintelui/tutorelui/susținătorului legal va fi consemnată în caietul învățătorului/institutorului/profesorului 

pentru învățământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

 

SECŢIUNEA a III-a - ORGANIZAREA PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR 

LEGALI 

 

Art.72. Părinţii elevilor din fiecare clasă, întruniţi în adunarea generală a părinţilor, convocată de 

învăţătorul/dirigintele clasei, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului şcolar, alege comitetul 

de părinţi al clasei. 



  Art.73. Constituirea, componenţa şi atribuţiile comitetului de părinţi sunt reglementate de Art. 

246-255, Titlul IX, Cap 3-5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar , aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014. 

  Art.74. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, 

compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

 Art.75. Pentru a sprijini unitatea de învăţământ, conform atribuţiilor, Consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi comitetele de părinţi pe clasă pot colecta de la părinţi o anumită sumă de bani, stabilită la 

începutul anului şcolar. 

Art.76. Strângerea acestor sume şi cheltuirea lor se face de către comitetele de părinţi pe clase sau 

de Consiliul reprezentativ al părinţilor din iniţiativa proprie la propunerea învăţătorului/dirigintelui sau a 

directorului, cu consultarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

 

CAPITOLUL V 

 

OFERTA C.D.S. A  COLEGIULUI NAŢIONAL  „SPIRU HARET” 

 

Art.77. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în 

concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, precum şi cu specificul de profil şi 

specializare şi cu nevoile comunităţii locale.  

Art.78. Elaborarea şi stabilirea curriculumului la decizia şcolii parcurg mai multe etape, 

concretizate în următoarele activităţi: 

(1) Formularea, de către cadrele didactice, de propuneri privind curriculumul la decizia şcolii, prin 

consultarea consiliului elevilor, a părinţilor elevilor şi prin realizarea unei analize a resurselor 

necesare pentru implementare. 

(2) Avizarea ofertei de CDŞ în Consiliul profesoral. 

(3) Respectarea Deciziei directorului Colegiului, în ceea ce priveşte ariile curriculare din care se aleg 

disciplinele CDS, în funcţie de filieră, profil şi specializare. 

(4) Prezentarea ofertei de CDŞ, elevilor şi părinţilor elevilor, la nivelul învăţământului primar, 

gimnazial şi liceal; exprimarea, în scris, de către părinţii elevilor din învăţământul primar şi 

gimnazial a opţiunilor privind curriculumul la decizia şcolii care urmează să fie studiat în anul 

şcolar următor; exprimarea, în scris, de către elevii din învăţământul liceal, a opţiunilor privind 

curriculumul la decizia şcolii care urmează să fie studiat în anul şcolar următor. 

(5) Centralizarea opţiunilor privind curriculumul la decizia şcolii, exprimate de elevi / de către părinţii 

elevilor. 



(6) Definitivarea la nivelul unităţii de învăţământ, pentru fiecare clasă, a opţionalelor care urmează să 

fie studiate de către elevi în anul şcolar următor. 

(7) Informarea inspectoratul şcolar asupra ofertei de opţionale care se derulează la nivelul fiecărei 

clase dintr-o şcoală pe parcursul anului şcolar respectiv. 

(8) Elaborarea programelor şcolare pentru opţionale de către profesorii propunători. 

(9) Aprobarea, de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, a programelor şcolare 

pentru opţionale. 

 

CAPITOLUL VI 

ALTE DISPOZIŢII  

 

Art.79. Ziua Colegiului Național ” Spiru Haret” va fi planificată în prima săptămână după 

Duminica Tomii și va fi marcată prin activități specifice, desfășurate în afara orelor de curs. 

Art.80. Imnul Colegiului Național ”Spiru Haret” se intitulează ”Anii de colegiu”, muzică și versuri 

prof. Marin Colțan. 

Art.81. Elevii Colegiului Național ” Spiru Haret” vor purta o ținută decentă, în culorile alb, negru 

și albastru, iar ca însemne distinctive, papioane sau cravate asortate. 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art.82. Prezentul regulament se aplică întregului personal: personalului didactic, personalului didactic 

auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor care studiază 

în unitatea de învăţământ. 

Art.83. Prezentul regulament a fost modificat şi completat în conformitate cu Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , aprobat prin OMEN nr. 5155 / 2014 
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