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Capitolul I 
 

Dispoziții generale 

ART.1     

   Colegiul Economic Arad este organizat şi funcţionează  în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației și 

Cercetării, a Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, a Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ORDIN  Nr. 4183 din 4 iulie 2022) a deciziilor 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare al Colegiului 

Economic Arad și al regulamentului intern. 

 ART.2  

  (1) După aprobare în Consiliul de administrație, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Colegiului Economic Arad se înregistrează la secretariatul şcolii. Pentru aducerea la cunoştinţa 

personalului şcolii, a părinţilor şi a elevilor, se afişează la avizier și se publică pe site-ul școlii. Profesorii 

diriginţi au obligaţia de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Personalul şcolii (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii 

majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

     (2) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare este obligatorie. Nerespectarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Economic Arad constituie abatere şi se 

sancţionează conform prevederilor legale. 

  (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 

de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi 

funcţionare al şcolii se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul Colegiului Economic Arad, de 

către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare 

şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament. 

   (4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi 

modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care 

participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

ART.3 

     (1) Colegiul Economic Arad se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (2) Conducerea şcolii îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea 

părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a 

rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART.4 

 (1) Colegiul Economic Arad se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau 
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religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de 

activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, 

integritatea fizică sau psihică a copiilor /elevilor sau a personalului din unitate. 

(2) Colegiul Economic Arad  respecta prevederile OMEN 6134/2016, cu completările și modificările 

ulterioare, privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ și OMEN 6158/2016, cu 

completările și modificările ulterioare, privind respectarea Planului de acțiune pentru desegregarea 

școlară și creșterea calității în unitățile de învățământ. 

 

 

Capitolul a II-lea 
 

       Organizarea Colegiului Economic Arad 
 

 ART.5 

  (1) Colegiul Economic Arad, unitate cu personalitate juridică, are următoarele elemente definitorii: 

          a) act de înfiinţare - Ordinului MEN nr. 4565/19.09.2000 

          b) dispune de patrimoniu în proprietate publică și prin administrare (sediu, dotări corespunzătoare, 

adresă); 

          c) cod de identitate fiscală (CIF); 

          d) cont în Trezoreria Statului şi în bănci comerciale; 

          e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei și Cercetării şi cu denumirea 

exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat. 

          f) domeniu web: wwwcolecoarad.ro 

    (2) Colegiul Economic Arad are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, 

dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională. 

ART.6 

      (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.   

      (2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor 

de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei. 

      (3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situații excepționale, 

cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

     (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

  a) la nivelul unităţii de învăţământ sau grupelor de studiu la cererea directorului, în baza hotârârii 

consiliului de administrație, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu 

aprobarea inspectorului şcolar general și informarea Ministerului Educației și Cercetării; 

     b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar 

general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului. 

  c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, prin ordin 

al ministrului educației și cercetării ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență, 

respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU/CNSU), după caz. 
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     (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare 

până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de Consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor. 

     (6) În situații excepționale, ministrului educației și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri 

specifice în vederea continuării procesului educațional 

     (7) Reluarea activității didactice care presupune prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ 

preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

     (8) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei 

și Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

 

ART. 7 

      (1) În Colegiul Economic Arad, cursurile sunt organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă.  

      (2) Forma de învăţământ cu frecvenţă este organizată în program de zi sau seral. 

      (3) În Colegiul Economic Arad, cursurile pentru liceu zi și școală profesională de 3 ani se organizează 

pe un schimb, în intervalul orar 8,00-15,00, iar pentru liceu seral în intervalul orar 16,00-20,00.   

      (4) Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a patra oră de 

curs pauza este de 15 minute pentru a se putea servi masa la Cantica școlii. 

      (5) 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, prin hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea 

inspectoratului şcolar general. 

ART.8  

      (1) În Colegiul Economic Arad formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se 

constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, conform prevederilor 

legale. 

     (2) În Colegiul Economic Arad funcţionează clase, învăţământ de zi, IX-XII, clase de  învăţământ 

seral, XI-XIII, clase învăţământ zi, şcoală profesională de trei ani. 

     (3) În situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional în care numărul de 

elevi de la o specializare/un domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei 

clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. În unităţile de învăţământ 

care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic dual, în care numărul de elevi de la o 

specializare/un domeniu de pregătire profesională este sub efectivele prevăzute în Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot organiza clase cu maximum trei 

grupe, cu calificări diferite. 

     (4) Clasele menţionate la alin. (3) se organizează pentru profiluri/domenii de 

pregătire/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea Consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar şi aprobarea Ministerului. 

     (5) La disciplinele comune pentru toţi elevii claselor menţionate la alin. (4), activitatea se desfăşoară 

cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfăşoară pe grupe. 
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     (6) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevii care optează pentru 

aceleaşi opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme 

aprobat 

     (7) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot organiza formaţiuni de studiu peste 

efectivul maxim, în limita prevăzută de excepţia legală, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar. În vederea luării deciziei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are 

posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei 

 

ART. 9 

   Studiului limbilor moderne şi alcătuirea formaţiunilor  de studiu se face conform art.15 din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.                                                                         

 

ART.10 

  (1) Colegiul Economic Arad este condus de Consiliul de administraţie, de director şi de directorul 

adjunct. 

  (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, 

cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate 

federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au 

membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, acolo unde există, consiliul 

şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea 

învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 

 (3) Consultanţa şi asistenţa juridică se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin 

consilierul juridic. 

    (4) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei și cercetării și art. 18 și 19 din ROFUIP, nr. 4183 din 4 iulie 2022 

   (5) Directorul exercită conducerea executivă a Colegiului Economic Arad, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administraţie al Colegiului Economic Arad, 

cu prevederile ROFUIP nr. , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 20, 21, 22, 23. 

   (6) În activitatea sa, directorul este ajutat de directorul adjunct, aflat în subordinea sa directă, în 

conformitate cu prevederile ROFUIP nr. 5447/2020 din 31 august 2020, art. 24, 25, 26, 27.  

ART. 11 

     Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea elaborează documente 

manageriale conform , ROFUIP nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 28 – 37.    

 ART. 12 

(1) În Colegiul Economic Arad personalul este format din personal, care poate fi didactic de 

conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

      (2) Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele 

colective de muncă aplicabile 
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       (3) Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației și 

cercetării și ministrului sănătății. 

 (4) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii 

 (5) În Colegiul Economic Arad se organizează serviciul pe școală pe durata desfășurării cursurilor. 

Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin prezentul regulament. 

       (6) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic se realizează prin 

încheierea contractului individual de muncă cu Colegiul Economic Arad, prin reprezentantul său legal. 

       (4) Activitatea personalului Colegiului Economic Arad este reglementată și se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile ROFUIP , nr. 4183 din 4 iulie 2022 art. 44 -53 și pe baza Fişei cadru a 

postului în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

      (5) Evaluarea personalului se face conform ROFUIP , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 50-51 

      (6) Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ se face în conformitate cu 

ROFUIP nr. , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 52-53. 

  (7) 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. 

      (8) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni 

de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia 

sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

ART.13  

     Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea 

directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama Colegiului Economic Arad. 

ART.14  

  La nivelul şcolii, funcţionează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-

contabil, administrativ, bibliotecă, cabinet școlar de asistență psihopedagogică, cabinet medical. 

ART.15  

     Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile și  

conform ROFUIP nr. , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 48-49 

  

Capitolul al III-lea 

   Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

     

 ART. 16  

      (1) Totalitatea cadrelor didactice din Colegiul Economic Arad constituie Consiliul profesoral. 

Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

      (2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau 

la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
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      (3) Personalul didactic are dreptul să participe la toate ședințele Consiliului profesoral din unitatea de 

învățământ unde are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că 

are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

      (4) Consiliul profesoral este organizat şi funcţionează în conformitate  cu prevederile ROFUIP nr. 

4183 din 4 iulie 2022, art.54. 

     (5) Consiliul profesoral are atribuţiile prevăzute în ROFUIP nr. 4183 din 4 iulie 2022, art.55. 

     (6) Documentele consiliului profesoral sunt prevăzute în  ROFUIP , nr. 4183 din 4 iulie 2022,  art.56. 

 

 ART.17 

      (1) Consiliul clasei funcţionează conform ROFUIP , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 57 şi îşi desfăşoară 

activitatea la nivelul fiecărei clase în învăţământul liceal şi profesional, având  atribuțiile stabilite de 

prevederile ROFUIP , nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 58 -59 

     (3) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa 

a cel puţin 2/3 din numărul acestora. 

  (4) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de 

dosarul care conţine anexele proceselor-verbale. 

       (5) Mediile la purtare mai mici de 7,00  sunt propuse spre avizare, de către profesorul diriginte, 

consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel 

puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului 

profesoral. 

      (6) Documentele consiliului clasei sunt: 

        a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 

        b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 

        c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.  

  

 ART.18     

       (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un 

cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administraţie. 

       (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare 

la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul 

reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului 

elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

       (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia formală şi 

non-formală. 

       (4) Coordonatorul pentru proiecte şi programe extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din 

fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare. 

   (5) Atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pot fi 

stabilite de către director, conform celor prevăzute ROFUIP, nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 61.  
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   (6) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru programe educative şcolare şi extraşcolare se 

regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de administraţie. Activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ. 

       (7) Portofoliul coordonatorul pentru programe educative şcolare şi extraşcolare cuprinde documentele 

conform ROFUIP, nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 62. 

       (8) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative şcolare şi extraşcolare va avea o zi 

metodică, stabilită de Inspectoratul şcolar. 

ART. 19 

     (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează de către profesorii diriginţi. 

     (2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o îndemnizaţie, conform legii. 

     (3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 

     (4) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de directorul Colegiului Economic Arad, în baza hotărârii 

Consiliului  de administraţie. 

     (5) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi 

diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

     (6) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în cadrul Colegiului Economic Arad şi care predă la clasa respectivă. 

     (7) Activităţile specifice funcţiei de diriginte şi atribuţiile acestuia sunt prevăzute într-o  anexă la fişa 

postului cadrului didactic, învestit cu această responsabilitate, precum şi în ROFUIP nr. 4183 din 4 iulie 

2022, art.64-69 

  

ART.20 

   (1) La nivelul Colegiului Economic Arad funcţionează următoarele comisii, în conformitate cu Ordinul 

nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 71-72  

    1. cu caracter permanent; 

    2. cu caracter temporar și ocazional; 

    (2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

    a) Comisia pentru curriculum; 

    b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

    c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

    d) Comisia pentru controlul managerial intern; 

     e) Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică. 

     f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

    g) Comisia antibullying, constituită conform Ordinului nr. 4343/27.05.2020 

    h) Responsabil privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, conform OUG 57/2022 

    (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile 

cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Colegiului Economic Arad. 

    (4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite la nivelul Colegiului Economic Arad: 

1. Comisia de actualizare a planului de acţiune al şcolii  

2. Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material sau financiar pentru elevi 

3. Comisia pentru verificarea cataloagelor 

4. Comisia pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material sau financiar pentru elevi 

5. Comisia pentru actualizarea/modificarea Regulamentului intern 
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6. Comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ 

7. Colectivul de lucru pentru elaborarea ROFUIP 

8. Comisia pentru programe și proiecte educative 

9. Comisia de promovare a imaginii scolii 

10. Comisia de de gestionare a activităților derulate prin SIIIR 

11. Comisia pentru echivalare în credite profesionale transferabile,  

12. Comisia pentru organizarea Examenului de bacalaureat, competențe lingvistice și digitale 

13. Comisia pentru examenele de competențe profesionale 

14. Comisia de înscrieri, liceu zi și școală profesională de 3 ani 

 

    (5) Comisiile de la nivelul Colegiului Economic Arad îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul școlii. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b) și f) sunt 

cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de 

consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi, comitetul reprezentativ al părinților, 

acolo unde există. 

    (5) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 

reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ. 

    (6) Colegiul Economic Arad îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de 

nevoile proprii. 

 

ART.21 

    (1) În cadrul Colegiului Economic Arad s-a stabilit că accesul persoanelor în şcoală se face pe Poarta 

nr. 1 (P-ţa G. Enescu, nr. 2). 

    (2) Elevii, salariaţii şcolii precum şi toate persoanele care intră în Colegiul Economic Arad sunt 

obligate să respecte prevederile Ordinului comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de 

Interne, Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016 din 20.11.2002 privind intensificarea 

activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ, Legea nr. 

35/2007, Legea nr. 29/2010. 

     (3) Pentru întărirea siguranţei, accesul atât în clasă, cât şi pe coridoarele şcolii, este monitorizat printr-

un sistem video de supraveghere. 

     (4) Personale responsabile cu securitatea intrării în şcoală sunt: portarii și profesorul de serviciu. 

     (5) Accesul persoanelor străine în Colegiul Economic Arad se face pe Poarta nr. 1, unde persoanele 

responsabile cu securitatea intrării în şcoală solicită persoanei vizitatoare actul de identitate şi motivaţia 

pentru care solicită intrarea în şcoală. Datele persoanei vizitatoare sunt trecute în registrul de evidenţă al 

vizitelor de la poarta şcolii (în care va fi trecut numele, seria actului de identitate, motivaţia vizitei şi 

intervalul orar pentru vizită) şi se eliberează un ecuson de vizitator. Persoana vizitatoare are obligaţia de a 

purta la vedere ecusonul pe întreg intervalul petrecut în incinta şcolii. La ieşirea din incinta şcolii, portarul 

solicită returnarea ecusonului de vizitator. 

     (6) În cazul în care portarul/profesorul de serviciu sesizează o persoană străină suspectă în şcoală 

solicită acesteia datele şi explicaţii pentru prezenţa sa în incintă. În cazul în care vizitatorii nu au respectat 

procedura de intrare sau motivul declarat al vizitei una din persoanele responsabile (portarul/profesorul de 

serviciu) anunţă direcţiunea sau jandarmeria/poliţia de proximitate după caz. Este interzis accesul în 

instituţie al persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente, a celor care posedă la 

vedere arme sau obiecte suspecte, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea 

publică 
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    (7) Accesul elevilor în incinta Colegiului Economic Arad se face pe Poarta nr. 1 în baza carnetului de 

elev, sau după parcurgerea procedurii de indentificare. Portarul permite elevilor cu carnet de elev să intre 

în şcoală, reţinând la poartă pe cei care nu au aceste însemne, urmând ca un profesor de serviciu să ia 

datele personale ale acestor elevi (nume, clasă, diriginte, act de identitate). Elevii au permisiunea de a 

părăsi spaţiul şcolii pe parcursul programului şcolar doar în baza unui bilet de învoire emis de 

diriginte/profesor de serviciu. 

     (8) Pentru întărirea siguranţei, în Colegiul Economic Arad este funcţional un sistem automat de 

supraveghere video. 

     (9) După finalizarea orelor din programul de lucru şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se încuie de către 

personalul abilitat, care verifică, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru pază contra 

incendiilor şi siguranţa imobilului. 

     (10) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct 

răspunzător pentru paza şi integritatea imobilului, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru 

asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ. 

ART.22 

       La nivelul Colegiului Economic Arad s-au constituit şi funcţionează comisii de lucru, prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile, menţionate în Anexa nr. 6 a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Economic Arad, aprobat prin Ordinul ME nr.  

4183 din 4 iulie 2022. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de 

administraţie. 

      

CAPITOLUL  IV 
 

        Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic 
 

ART.23 

     (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-şef, secretar şi informatician. 

     (2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte 

sarcinile stabilite  de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului, persoanelor menţionate la 

alin. (1). 

      (3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau 

alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru ( Anexa 11), aprobat de director, 

în baza hotărârii Consiliului de administraţie. 

      (4) Atribuțiile compartimentului secretariat sunt prevăzute în ROFUIP nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 

73-75  

ART. 24 

      (1) Serviciu financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Colegiului Economic Arad în care 

sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea 

situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de 

legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

      (2) Din Serviciul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei 

prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil". 

      (3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

      (4) Atribuţiile şi responsabilităţile serviciului financiar sunt prevăzute în ROFUIP nr. 4183 din 4 iulie 

2022, art. 76-80 
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ART. 25 

    (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de  patrimoniu şi este alcătuit din 

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 

    (2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

    (3) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentului administrativ sunt prevăzute în ROFUIP nr. 4183 

din 4 iulie 2022, art. 81-86 

ART. 26 

      (1) În Colegiul Economic Arad este organizată o bibliotecă şcolară care funcţionează pe baza Legii 

bibliotecilor nr. 344/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării 

    (2) Bibliotecarul şcolii se subordonează directorului unităţii de învăţământ. 

    (3) În situații excepționale, bibliotecarul poate primi și alte atribuții din partea conducerii unității de 

învățământ 

    (4) Programul de funcţionare al bibliotecii Colegiului Economic Arad este prevăzut în Anexa 11. 

 

CAPITOLUL al V-lea 

 Elevii 
   SECŢIUNEA 1 

   Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 

ART. 27 

   (1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai educației sunt elevii. 

   (2) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea în unitatea de 

învăţământ. 

   (3) Înscrierea se aprobă de către Consiliul de administrație al Colegiului Economic Arad cu respectarea 

Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, art. 88-90 din 

Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi a altor reglementări 

specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

   (4) Înscrierea în clasa a IX-a a învăţământului liceal sau profesional, se face în conformitate cu 

metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. 

   (5) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice 

de admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării 

   (6) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea 

la activităţile existente în programul Colegiului Economic Arad. 

   (7) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat  la începutul fiecărui an şcolar de către 

Colegiul Economic Arad. 

ART. 28 

      (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în 

catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă, conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 94, alin. (1)      

       (2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

       (3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său. 

      (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt:  

- adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de 

specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care 

elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar 
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- cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată profesorului 

diriginte al clasei, avizată de către directorul școlii. 

      (5) Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 40 de ore pe an școlar, fără a depăşi 20% din 

numărul orelor alocate unei disciplineiar, cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de 

învăţământ. 

     (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile 

de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului 

şcolar. 

    (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca 

nemotivate. 

ART. 29 

   (1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor 

cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba 

motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, regional, 

naţional şi internaţional. 

   (2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele 

şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la 

cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

 ART. 30 

        Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula la cerere, de regulă la începutul 

anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, cu susținerea examenelor de 

diferență, redobândind astfel calitatea de elev. 

ART. 31 

       (1) Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în 

îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

       (2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul  

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se 

sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a - f din acelaşi statut. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Activitatea educativă extrașcolară  

    ART. 32 

    (1) Activitatea educativă extraşcolară din Colegiul Economic Arad este concepută ca mijloc de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de 

învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de 

remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

    (2) Activitatea educativă extraşcolară din Colegiul Economic Arad se desfăşoară în afara orelor de curs. 

    (3) Activitatea educativă extraşcolară din Colegiul Economic Arad se poate desfăşura fie în incinta 

unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în 

baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

    (4) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, 

ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie 

pentru sănătate şi de voluntariat. 
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    (5) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane 

tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 

    (6) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către 

profesor /profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte 

şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

    (7) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, 

împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 

    (8) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

    (9) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de Consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ. 

    ART.33 

    (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe: 

    a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; 

    b) gradul de responsabilizare şi integrare socială; 

    c) cultura organizaţională; 

    d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

    (2) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de 

către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

    (3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ 

este prezentat şi dezbătut în Consiliul profesoral şi aprobat în Consiliul de administraţie. 

    (4) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ 

este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate. 

    (5) Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul Colegiului Economic Arad este parte 

a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

      Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

 ART. 34 

      (1) Conform legii, evaluările în Colegiul Economic Arad se realizează, la nivelul de disciplină sau 

modul de pregătire, evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza 

planurilor individuale de învăţare. 

      (2) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.  

  (3) Rezultatul evaluării, exprimat prin notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, 

acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale 

      (4) Instrumentele de evaluare, evaluarea și notarea elevilor se stabilesc conform Ordinului nr. 4183 

din 4 iulie 2022. 104-107  

ART. 35 

    (1)  În cadrul Colegiului Economic Arad, la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să 

încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 

    (2) La sfârşitul anului școlar, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la 

purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 
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    (3) La sfârşitul fiecărui an școlar profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea 

aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev. 

    (4) Media anuală este calculată conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 109. 

    (5) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 

toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se 

calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară 

cu media generală a unei discipline. 

    (6) În cadrul Colegiului Economic Arad, mediile anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog 

de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtate se consemnează în catalog de  

profesorii diriginţi ai claselor. 

    (7) a) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor 

elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în anul în care sunt scutiţi medical. 

         b) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la 

rubrica respectivă, "scutit medical în anul şcolar ... ", specificând, totodată, documentul medical, numărul 

şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la 

secretariatul unităţii de învăţământ. 

        c) Elevii scutiţi medical, anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie 

fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se 

consemnează în catalog. 

    d) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, 

cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de 

exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În 

funcţie de resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor de sport, 

de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate. 

        e) Elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele naţionale 

olimpice/de excelenţă li se încheie situația școlară conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 113 

      (8) a) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 

114 și a legislației în vigoare. 

      b) În mod similar se procedează şi pentru elevii cărora, din motive obiective, nu li s-au asigurat 

condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

             c) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (a) şi (b) li se vor asigura activităţi educaţionale 

alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie. 

           (9) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 

studiu/modul cel puţin media anuală 5 

        (10) Sunt declaraţi amânaţi elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai 

multe discipline de studiu/module din următoarele motive:  

         a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an 

şcolar la disciplinele/modulele respective şi nu au numărul minim de calificative/note prevăzut de 

prezentul regulament; 

        b)au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, 

interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;  

        c)au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei; d)au urmat 

studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;  

        e)nu au un număr suficient de calificative/note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 

calificativele/mediile anuale la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul 

didactic din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 
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          (11) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o 

perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două 

discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se 

pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi din clasa pregătitoare, 

respectiv din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-

a încheiat situaţia şcolară. 

          (12) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5 la cel mult două discipline de 

studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult 

două discipline de studiu. 

          (13) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:  

      a) elevii care obţin medii sub 5 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de 

numărul modulelor nepromovate;   

      b)elevii care obţin medii sub 5 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, 

precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două 

module.  

           (14) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 

perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei.  

           (15) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (13) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de 

examene de corigenţă, în ultima săptămână de cursuri a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în 

cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

          (16) sunt declaraţi repetenţi: 

      (a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ/module 

care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat 

examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4) Ordinului nr. 

4183 din 4 iulie 2022,  art. 120            

                b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00; 

                c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau, după caz, la 

sesiunea specială prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;  

                d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 

disciplină/un modul;  

          (17) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 

aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, 

sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ. 

         (18) Pentru elevii din învăţământul secundar superior declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de 

studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată. 

         (19) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. 

Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 

            (20) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului, care repetă a doua oară un 

an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară, se poate realiza în învăţământul cu 

frecvenţă redusă. În situaţia în care elevii din învăţământul secundar superior nu au împlinit 18 ani rămân 

în învăţământul cu frecvenţă zi/seral. 

         (21) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în 

cazuri justificate, o singură dată. 

         (22) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore 

de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. 
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         (23) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

         (24) Comisia de reexaminare se numeşte de către directorul Colegiului Economic Arad. 

         (25) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru un an şcolar, examinarea se face din toată 

materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare. 

         (26) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în anul 

şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

         (27) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 

comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale ale clasei la care se face 

transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de studiu. 

         (28) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.   

         (29) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă.   

   (30) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se 

aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.    

       (31) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri de 

zi, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această 

vârstă şi care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere și la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau cu frecvenţă redusă. 

      (32) Persoanele care au depăşit cu mai mult de 4 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu 

au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai 

mult de 4 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul gimnazial/liceal - 

ciclul inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua şansă", conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

      (33) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din 

altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, pot dobândi calitatea de elev în Colegiul 

Economic Arad, numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratul şcolar judeţean, 

respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de 

diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare, conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 

125.  

   (34) Elevii menționați la alineatul (33) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurilor de 

echivalare 

   (35)Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 

evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.                    

(36)Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se 

face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie 

luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul 

de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi 

directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.  

 (37)Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (36) vor ţine cont de vârsta şi nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei 

evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.  
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 (38) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 

nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, 

pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

 (39) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România 

sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (36).  

 (40) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare 

judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea 

şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul 

provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc 

  (41)În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din 

alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, 

respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient 

există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. 

(36) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în 

vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.  

   (42) În contextul prevăzut la alin. (41) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din 

cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel 

mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de 

învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea 

tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaştere şi 

echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (41). Modul de desfăşurare şi rezultatele 

evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul 

urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de 

cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta 

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din 

alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar.  

 (43) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din 

fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu 

promovează examenele prevăzute la alin. (41) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, 

după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă 

părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de 

la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în 

urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate 

disciplinele.  

 (44) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în 

limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Pentru 

persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul 

românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea 

acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali. Înscrierea în 

învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, 

după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile 

abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (41)-(43). Persoanele care solicită sau 
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beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul 

programului "A doua şansă", conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, simultan 

cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.  

 (45) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învăţământul obligatoriu din România. 

 (46) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.        

(47) Prin excepţie de la prevederile alin. (33)-(43), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 

1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li 

se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul 

Educaţiei, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele obţinute, cu 

încadrarea în clasa corespunzătoare. 

   (48) Elevilor Colegiului Economic Arad care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă 

determinată li se rezervă locul, conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 126 

    (49) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 

învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala 

anul şcolar parcurs în străinătate 

   (50) Consiliul profesoral al Colegiului Economic Arad validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în 

şedinţă de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-

verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, 

amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 

   (51) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor 

sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile 

de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. 

   (52) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau 

susţinătorului legal, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a 

situaţiei şcolare. 

   (53) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al 

elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu excepţia 

situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată. 

 

CAPITOLUL al VI-lea 
 

 Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
 

ART. 36 

(1) Examenele desfășurate în Colegiul  Economic Arad sunt conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 

2022, art. 128. Acestea sunt: 

a) examen de corigență; 

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați; 

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată 

de promovarea unor astfel de examene 
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      (2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau 

profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi evaluărilor 

naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.  

      (3)  Pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a 

unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective 

      (4) La clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională elevii care au 

susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o 

diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la 

limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este 

mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de 

circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în 

regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat 

pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe al limbii 

respective.  

      (5) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către 

instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, a diplomei menţionate la alin. (4), 

părintele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă care să ateste promovarea 

examenului, eliberată de respectiva instituţie/organizaţie 

      (6) Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare, conform 

Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 29-30 

      (7) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta 

nu se acordă reexaminare. 

      (8) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La 

toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală. 

      (9) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 

profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii comisiei pentru 

curriculum.  

      (10) Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi. 

      (11)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în 

componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. 

Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.  

      (12) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după 

caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.   

       (13) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev 

şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un 

alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

      (14) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de 

minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba 

scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

      (15) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de 

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin 

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate 

schimba biletul de examen cel mult o dată. 

mailto:colecoarad@yahoo.com
http://www.colecoarad.ro/


Colegiul Economic Arad 
Arad, Piata George. Enescu, nr. 2,  

tel./fax: 0257-281529 
 

 e-mail: colecoarad@yahoo.com 
web: www.colecoarad.ro 

 
 

 

21 
 

      (16) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o/un notă/calificativ la fiecare probă 

susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi 

fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea 

mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în 

favoarea elevului.  

     (17) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei 

doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face 

preşedintele comisiei de examen.   

    (18)  Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin 

media 5,00. 

     (19) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin 

examenul de corigenţă, cel puţin media 5,00. 

     (20) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii 

amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an 

şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale. 

     (21) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi media obţinută constituie media 

anuală a elevului la disciplina respectivă. 

     (22) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite 

cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, 

stabilită de Consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 

     (23) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

    (24) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 

amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de 

examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-

şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), 

din Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 

cinci zile de la afişare. 

    (25) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de 

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-

şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

    (26) În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de 

fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, 

respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către 

preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului. 

    (27) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele 

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba 

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2). din 

Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022 

    (28) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii de învăţământ timp de un an. 

    (29) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, 

precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de 

examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. 
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    (30) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog 

situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

Transferul elevilor 
ART. 37 

    (1) Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 137-149 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. 

    (2) Elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera 

doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea 

la care solicită transferul. Elevii care au finalizat clasa a X-a din învăţământul profesional cu durata de 3 

ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la 

care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă; 

    (3) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este 

obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 

zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ 

la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient 

 

Evaluarea unităților de învățământ 
 

ART. 38 

      Evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei în Colegiul Economic Arad se face conform Ordinului 

nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 150-156. 

 

CAPITOLUL al VII-lea 

  
        Partenerii educaţionali 
ART. 39 

     (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului este partener 

educațional și  are drepturi conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022 art. 157-162: 

a) să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia elevul; 

b) să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil; 

c) să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil;  

d) la acces în incinta unităţii de învăţământ, conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 159 

e) să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, conform Ordinului 

nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, art.161.   

ART. 40 

     (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are următoarele obligaţii 

conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 162-164: 

a) Să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi să ia lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor (sancţionare - conform Ordinului nr. 4183 din 4 

iulie 2022, art. 162 
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b) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 

învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii 

c) Să prezinte documentele medicale solicitate; 

d) Să se informeze despre  evoluţia copilului/elevului, cel puţin o dată pe lună. Prezenţa părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată 

şi semnătură; 

e)  Răspunde  material  pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) Să respecte  prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ.  

    (2) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. 

ART. 41 

     (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

elevilor de la clasă și hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei 

manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării elevilor, 

conform Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, art 165-166 

   (2) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale  ale colectivului de elevi şi nu 

situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual.   

 ART. 42 

   (1) Comitetul de părinţi se organizează și funcționează în baza nr. 4183 din 4 iulie 2022, art. 167-170: 

   (2)  Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

   (3) Atribuţii ale Comitetului de părinţi: 

     a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; 

     b) sprijină profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare și în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul 

şcolar; 

    c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de 

modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 

    d) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 

    e) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul 

activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

   f) poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a 

clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

   (4) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului 

de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau 

susţinători legali. 

   (5) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în 

strângerea fondurilor. 

 ART. 43 

      (1) La nivelul Colegiului Economic Arad funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, compus 

din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

     (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se oganizează și funcţionează în baza Ordinului nr. 4183 din 4 

iulie 2022, art. 171-174.  

     (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
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       a) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile /organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

   b) susţine Colegiul Economic Arad în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

        c) promovează imaginea Colegiului Economic Arad în comunitatea locală; 

  d) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

        e) sprijină conducerea Colegiului Economic Arad în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale; 

    f) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Colegiului 

Economic Arad, la solicitarea cadrelor didactice; 

     (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor  poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în 

contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din 

străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

        a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii, a bazei materiale şi sportive; 

        b) acordarea de premii şi de burse, sprijin financiar sau material elevilor; 

        c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

        d) alte activităţi care privesc bunul mers al Colegiului Economic Arad, sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total 

al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În 

situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în 

prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

ART. 44   

  (1) Colegiul Economic Arad încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii 

elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile 

reciproce ale părţilor. 

  (2) Contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului Regulament. 

Acesta este particularizat la nivelul unităţi de învăţământ prin decizia Consiliului de administraţie, după 

consultarea Consiliului reprezentativ al părinţilor și elaborat în conformitate cu nr. 4183 din 4 iulie 2022, 

art.175-177. 

ART. 45 

     (1) Parteneriatul Colegiului Economic Arad cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop 

derularea de activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de 

unitatea de învăţământ și se elaborează în conformitate cu Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, art.178-

184. 

     (2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 

implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii 

copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii. 

    (3) Colegiul Economic Arad încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu agenţii economici, în 

vederea derulării orelor de instruire practică, în conformitate cu Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022, 

art.183. 

    (4) Colegiul Economic Arad a încheiat protocoale de parteneriat şi a derulat activităţi comune cu unităţi 

de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, 

respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective. 

    (5)  Unitatea de învăţământ poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi 

cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, unităţi medicale, 

poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii 

obiectivelor educaţionale stabilite prin Planul de acţiune al școlii. 
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 (6) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului Colegiului Economic Arad, în protocol se va 

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

 (7) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin 

comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

 

CAPITOLUL al VIII-lea 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

ART. 46 

(1)În Colegiul Economic fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(2) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naţionale. 

(3)În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, 

numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.                                                                                                      

Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, 

setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

(4)În Colegiul Economic se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă 

de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.  

(5) În Colegiul Economic sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, 

cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la 

cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.                                                                                                                 

(6) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 13.10.2022. La aceeași dată se abrogă 

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Economic Arad, aprobat la 16.09.2021, cu 

modificările și completările ulterioare. Statutul Elevului este parte componentă a prezentului Regulament. 

Diriginții, respectiv șefii de departamente au obligația să aducă la cunoștința elevilor și a părinților, 

respectiv a personalului didactic auxiliar și nedidactic, prevederile acestui regulament.                                                                                                  

(7) Prezentul regulament se va completa/modifica în funcție de legislația generală și specifică, în 

raport cu evoluția procesului de învățământ din cadrul Colegiului Economic Arad. 
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ANEXA 1 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 
 

I. Părțile semnatare 

1. Colegiul Economic cu sediul în Arad, reprezentată prin director, doamna Băltărețu 

Monica  

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ......................................................., 

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în ....................................... 

3. Beneficiarul direct al educației, ......................................., elev 

II. Scopul contractuluiScopul prezentului contract este asigurarea condițiilor optime de 

derulare a procesului de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților 

implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației. 

III. Drepturile părțilorDrepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar și în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: 

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, 

de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de 

învățământ; 

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe 

prevederile legislației în vigoare; 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu privire 

la prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu 

valorile educaționale pe care le transmite elevilor, și un comportament responsabil; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională 

specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu 

aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să 

afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a 

acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu 

agresează verbal sau fizic elevii; 

i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și 

nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de 

obținerea oricărui tip de avantaje; 
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j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de 

moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau 

psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ; 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură 

politică și prozelitism religios. 

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele 

obligații: 

a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru 

școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea 

de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, 

pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din 

colectivitate/unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de 

respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.); 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată 

pe lună, pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de 

elev; 

f) respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de 

învățământ. 

3. Elevul are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și 

de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul 

de stat, particular și confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de 

unitatea de învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri 

cu frecvență redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de 

stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole, documente din portofoliul educațional etc.; 
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g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale 

didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier 

sanitar, spații de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul 

lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care 

cultivă violența și intoleranța; 

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul 

elevului; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, 

substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

k) de a nu introduce și/sau a face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice 

tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, 

brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 

prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai 

educației și a personalului unității de învățământ; 

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament 

față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod 

imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în 

proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără 

avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învățământ. 

VI. Alte clauzeVor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației nr. 4.183/2022, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Încheiat 

astăzi, ................, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitatea școlară, 

................................... 

Beneficiar indirect, 

........................ 

────────── 

  **) Părintele/tutorele/susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, 

respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal. 
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ANEXA 2 

 

Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 Procedura generală de intervenţie la Colegiului Economic Arad în situaţii de 

violenţă   

 

I. În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare: 

 

    1. dacă sancţiunea nu este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Economic 

Arad 

    │ 

    v 

    Este sesizată Comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul) 

    │ 

    v 

    Se realizează o anchetă detaliată 

    │ 

    v 

    Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni 

    │ 

    v 

    Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor 

    2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare Colegiului Economic 

Arad  

   │ 

    v 

    Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune) 

    │ 

    v 

    Se sancţionează elevul ─> diriginte 

                             │ 

                              v 

                              Aplică sancţiunea 

                              │ 

                              v 

                              Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

                              │ 

                              v 

                              Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor 

                              │ 

                              v 

                              Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 
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II.  În cazul unei forme grave de violenţă şcolară: 

      ● Dirigintele ─> anunţă conducerea unităţii de învăţământ 

                              │ 

                              v 

                              Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de 

    Proximitate/DGASPC etc.) 

                              │ 

                              v 

                              Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

                              │ 

                              v 

                              Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu 

                              gravitatea faptei 

                              │ 

                              v 

                              Înştiinţează Comisia de violenţă 

      ● Comisia de violenţă ─> realizează o anchetă detaliată 

                            ─> propune măsuri specifice 

                            ─> convoacă Consiliul clasei 

                                                   │ 

                                                   v 

                                            Se stabileşte/propune sancţiunea 

      ● Dirigintele ─> Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi 

        funcţionare Colegiului Economic Arad 

      ● ─> Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei 

        desemnate de Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza 

        de date 

    ● Psihologul şcolar ─> realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

    ● Dirigintele şi psihologul şcolar ─> colaborează cu familia elevului 

                      ─> monitorizează cazul 

    ● Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de 

      intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă 

respectiv. 
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ANEXA  3 

Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Economic Arad 

  

Procedura generală de intervenţie la nivelul Colegiului Economic Arad  în  situaţii 

de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale /ambulanţei. 

   

 Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând  sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc. 

  Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii 

unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, 

alte spaţii publice situate în apropierea acesteia. 

      ● Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost 

        cauzatoare doar de vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul 

        palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru 

        sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate 

        pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului. 

      ● Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare 

        (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie 

        sesizată odată cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apelul telefonic de 

        urgenţă la 112.) 

      ● În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea 

        şcolii trebuie să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii. 

           Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul 

care asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau 

derularea unui act de violenţă. 

        Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie: 

    Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa 

unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 

următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment: 

 

A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 

şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de 

pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

     - se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă 

respectivă;   

  - ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica 

imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 

     - se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

     - dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o 

ambulanţă; 

     - directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii inspectoratului şcolar;   

  - în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita 

sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală 

degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale; 
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   - până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua 

măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii 

(dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care 

vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă; 

  - vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, 

pot instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa 

cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi 

reţinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să 

fugă şi nu ar fi cunoscuţi de elevi; 

    - pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de 

învăţământ; 

 - la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile  despre victimă şi modul cum s-a 

întâmplat actul de violenţă; 

    - pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;   

    - la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 

identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul 

incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului 

semnalat (în caz de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu 

dacă au fost informaţi pompierii); 

  - părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor  în incident vor fi solicitaţi să se 

prezinte de urgenţă la sediul şcolii; 

  - echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la 

curent cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi 

martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei. 

 

B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, 

din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a 

autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

  - după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a  gravităţii ei, aceasta se aduce la 

cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de 

bunuri ale şcolii), profesorului diriginte etc.; 

  - în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc  se solicită sprijinul personalul 

care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, 

încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză; 

  - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe  date despre posesorul armei, în 

vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor 

interveni la solicitare; 

     - dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia; 

  - în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă 

prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 
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ANEXA  4 

ANEXĂ la Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Colegiului Economic Arad   

 

Nomenclatorul actelor de violenţă 

 

Categorie Tip 

1. Acte contra vieţii, 
integrităţii corporale şi 
sănătăţii 

1. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire, vătămare corporală) 
2. Violenţă fizică gravă (vătămare  corporală gravă, inclusiv vătămări 
cauzatoare de moarte) 
3. Violenţă fizică cu arme (vătămări cauzatoare de moarte) 

2. Acte contra libertăţii 
persoanei 

1. Ameninţarea 
2. Şantajul 
3. Lipsirea de libertate 

3. Acte privitoare la 
viaţa sexuală 

1. Intimidare, hărţuire sexuală 
2. Fapte grave referitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, 
perversiunea sexuală, corupţia sexuală) 

4. Acte care atentează 
la securitatea unităţii 
şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 
2. Alarmă falsă 
3. Incendiere sau tentativă de incendiere 
4. Introducere sau port armă în spaţiul şcolar 

5. Acte care atentează 
la bunuri 

1. Insuşirea bunului găsit 
2. Înşelăciune 
3. Furt şi tentativă de furt 
4. Tâlhărie 
5. Distrugerea bunurilor (unor persoane sau ale şcolii) 

6. Acte contra sănătăţii 
publice 

1. Consum de alcool 
2. Deţinere/Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 

7. Acte care aduc 
atingere convieţuirii 
sociale 

1. Insulte grave 
2. Instigare la violenţă 
3. Discriminare sau instigare la discriminare 
4. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul 
persoanei a calculatorului, telefonului mobil) 
5. Sustragerea, distrugerea sau falsificarea de înscrisuri 
6. Răspândirea de materiale obscene sau care promovează comportamente 
anti-sociale 
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Cod procedură: PO 40        

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Privind ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI PENTRU ELEVI 

COD: P O-CE AC-76 

Documente de referinţă: 

Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificarile si completărilee ulterioare 

Statutul elevului nr. 4742/10.08.2016 

Ordinul nr.5079/31.08.2016 cu completările ulterioare 3027/2018 

Ediţia I 

 

Elaborat  CEAC Semnătura:  

Verificat  Responsabil CEAC Semnătura: 

Aprobat  Director Semnătura: 

 
DISTRIBUIREA PROCEDURII 

 

 Scopul Ex.  Compartiment  Funcţia  Nume si prenume Data Semnătur 
 

 difuzării nr.       primirii a 
 

 1 2   3  4  5 6 7 
 

 Aplicare 

1 

  

Comisia diriginților 

 

Consilier educativ 

 Balas Raluca   
 

      

 

  
 

           
 

 Informare 1   Consiliul elevilor  Responsabil  Ciceu Andrei   
 

            
 

 

Verificare 1 

  

Comisie CEAC 

 Responsabil  Endres Nicoleta   
 

    

comisie 

    
 

           
 

 

Aprobare 1 

  Consiliul de  

Director 

 

Băltărețu Monica 

  
 

   

administrație 

    
 

          
 

 Arhivare 1   Comisie CEAC  Secretar comisie  Farcaș Anișoara   
 

Cuprins:  

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere;  

3. Responsabilităţi;  

4. Conţinutul procedurii;  

5. Înregistrări; 

6. Anexe. 
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 Referinţe:  

• Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;  

• Standardele de calitate ;  

• Legea educaţiei naţionale;  

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• Regulamentul de ordine interioară;  
 

 
 

SCOPUL PROCEDURII: 

 

Procedura asigură respectarea demersurilor legale în constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea 

prevederilor legale privind sancţionarea acestora. 

 

ARIA DE CUPRINDERE A PROCEDURII: 

 

Prezenta procedură se adresează tuturor elevilor din Colegiul Economic Arad 

CADRUL LEGAL: 

 

Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificarile si completărilee ulterioare 

Statutul elevului nr. 4742/10.08.2016 

Ordinul nr.5079/31.08.2016 cu completările ulterioare 3027/2018 

 

 
 
 

RESPONSABILITĂŢI: 
 

Profesorii diriginţi Documente eleborate 

1. Monitorizează zilnic situaţia disciplinară.  
   

2. Monitorizează săptămânal situaţia absenţelor şi informează Referat pentru sancțiunile 

 în scris directorul asupra oricărei situaţii care contravine propuse Consiliului clasei. 

 regulamentului şcolar. Proces-verbal 
3. Aplică gradat sancţiunile disciplinare, consemnează în Comunicare scrisă a sancţiunii 

 catalog, păstrează o copie a sancţiunii scrise la Portofoliul către părinți. 

 Dirigintelui.  
4. Convoacă, de fiecare dată când este necesar, Consiliul Convocare Consiliul clasei. 

 clasei, în vederea stabilirii notei la purtare a fiecărui elev. Proces-verbal 
5. Întocmeşte referat în cazul elevilor cu nota la purtare mai Referat înregistrat la 

 mică de 7, precizând motivele, îl depune la Secretariat şi îşi secretariat. 

 păstrează o copie la Portofoliul Dirigintelui.  

6. Prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile Referat 
Raportul Consiliului clasei 

 
Consiliului Clasei de acordare a notelor la purtare mai mici 
de 7 (şapte) 

7. Comunică în scris părinţilor/tutorilor situaţia şcolară a 
elevului 

Adresă pentru  părinți  cu 
situațiile școlare 
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  Consiliul Clasei     

  1.  Analizează starea disciplinară a elevilor clasei, situație  Raport al dirigintelui clasei 

    

prezentată de dirigintele clasei și propunespre 
validare Consiliului profesoral  sancțiunile prevăzute 
în Statutul Elevului     

  2.  Confirmă nota la purtare a fiecărui elev sau, după caz,  Raport  

    stabilește noua notă a elevilor.  Proces-verbal  

  3.  
Elaborează un raport asupra stării disciplinare a 
clasei.     

           

      

 

Comisia de prevenire şi eliminarea  violenţei, a faptelor de 
corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea 
interculturalității  Documente elaborate  

 

1
. Analizează/cercetează abaterea disciplinară pe baza     

   

referatelor profesorilor diriginți sau ale profesorilor de 
serviciu.     

 

2
. Stabileşte măsurile de îmbunătăţire a situaţiei disciplinare în  Plan măsuri pentru cazurile 

   colaborare cu diriginții claselor.  semnalate.  

 

3
. Elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea situațiilor de  Plan de acțiune specific 

   tipul celor semnalate.  situației  

       

 Consiliul Profesoral      

 

1
.  

Analizează și validează propunerile Consiliul clasei cu 
privire la sancțiuni, respectiv  pentru mediile la purtare 7 
și mai mici de 7 (şapte).  Proces-verbal de ședința 

         

 

2
.  Aprobă exmatricularea elevilor  

Proces-verbal de ședința 

    

    

 Directorul:  Documente elborate  

 

1
.  Emite Decizie de sancţionare a elevilor, pe baza hotărârii  Decizie sancționare  

   Consiliului Profesoral      
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DESCRIEREA PROCEDURII: 
 

1. CINE ŞI CUM CONSTATĂ ABATEREA DISCIPLINARĂ:   
Personalul didactic, nedidactic și auxiliar, alte persoane fizice sau juridice printr-

un REFERAT/SESIZARE/PLÂNGERE, în care sunt descrise faptele şi se solicită 

conducerii luarea măsurilor disciplinare   
 Documentul (referat/sesizare, plângere) se înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri    al 
unităţii de învăţământ. 

 
 
  

2. CINE PROPUNE SANCŢIUNEA:   
➢ Consiliul clasei, pentru:   

Sancțiuni conf.  Art. 16, 4( b-f)  
➢ Dirigintele/Profesor:   

Observație individuală  
➢ Consiliul Profesoral:   

Exmatriculare Sancțiuni conf.  Art. 16, 4( c-f) 
 

 

    3. CINE DECIDE:  
Consiliul profesoral (cu excepţia a) observaţia individuală 

 

 

   4.CINE APLICĂ SANCŢIUNEA:   
Directorul 

Dirigintele   
MENCS  

 
5. ÎNTOCMIREA ACTELOR ADMINITRATIVE DE SANCŢIONARE:   

Consiliul Profesoral  

Directorul emite decizia de sancţionare  
 

 

6. ANULAREA UNEI SANCŢIUNI:   
Dacă un elev dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 

8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/anului şcolar, conform Art. 26 (1,2) din 
Statutul Elevului, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunilor de la art 
16. Alin4.a)- e) se poate anula. 

Acest aspect este menţionat în decizia de sancţionare. 
 

7. CONTESTAREA SANCŢIUNII se realizează conform conform Art. 29 (1,3):  
-  Elevul sau după caz părintele, se adresează în scris, Consiliului de administraţie, în termen 

de 5 zile de la aplicarea sancţiunii   
- se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea la secretariat și poate fi contestată.   
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8. ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR: 
 

- evidenţa sancţiunilor se ţine în Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor  

- actele administrative de sancţionare a elevilor se păstrează în Dosarul actelor 

administrative pentru anul şcolar  
 

- De la caz la caz, conform ROFUIP, în funcţie de sancţiunea aplicată, se consemnează 

şi în:  

o Registrul de evidenţă a elevilor  
 

o Catalogul clasei  

o Registrul matricol  

 

 

 

Cu menţiunea: „Elevul a fost sancţionat disciplinar cu …., conform Deciziei nr. …. din …. 

 

Document 

Catalogul 

clasei 

Raportul 

Consiliului 

clasei 

Registrul 

de 
evidenţă 

al elevilor 

Registrul 

matricol 

Registru PV 

Consiliu 

profesora 

Mustrare 

scrisă  

Art. 16,(4)b 

 

X X    

Preaviz de 

exmatriculare 

Art 16,(4)e 

X X X   

Exmatriculare 

16,(4)f 
X  X X X 
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Sinteză a abaterilor și a sancțiunilor aplicate. 

 

 NR ABATERI PRIMA DATĂ   REPETAREA ABATERII 
 

 

1. Întârziere nemotivată 
la oră(excepție 
navetiștii la prima oră) 

Observaţie 
absenţă 

individuală + Absenţe în catalog și scăderea notei la purtare 

 

           

 2. Absenţe nemotivate Absenţă în catalogul școlar Scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru fiecare  

  la ore     10 absenţe nejustificate printr-un document medical  

       - observaţie individuală: 5 absenţe  

        
Pentru: 

 

        

        cls. IX-X: 10 / 20 / 30 abs nemotivate și nota  

       9/8/7 la Purtare    

        cls. XI-XIII: 10 absențe nemotivate 1 punct  

       la Purtare    

       - mustrare scrisă *:    

        cls. IX-X: 40 abs nemotivate + nota 6 la  

       Purtare    

          

           

        cls. XI-XIII: 20 abs nemotivate XI-XII +  

       nota 8 la Purtare    

           

       * Se transmit în scris părinţilor şi se  

       înregistrează în catalog    

 3. Fuga de la ore a 

întregii clase 

 

Consemnarea absenţelor 

nemotivate 

Consemnarea absenţelor nemotivate 

Scăderea unui punct la purtare pentru toți elevii 

implicați  

 4. Excaladarea 

geamurilor/părăsirea 

clădirii pe geam  

Discuţie cu elevul și părinţii 

elevului în cadrul 

Consiliului clasei 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte 

  

 

5. Copiat(teme pentru 
acasă, teste, lucrări 
semestriale) 

- refacerea temei 

- test: penalizare cu notă 

sub 5 

Acordare notă sub 5  

Atenționare pentru scăderea notei la purtare 
 

    

    

 

6. Falsificarea și 

distrugerea 

documentelor școlare  

cataloage/carnete de 

elev/adeverințe 

medicale etc. 

Se consemneză notele 

inițiale 

Discuţie cu elevul și părinţii 

Scăderea notei la purtare cu 

1-2 puncte 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte 

 

 

 7. Dezinteres față de 

școală/teme/activitatea 

din timpul orei  

Observaţie individuală 

 

Mustrare scrisă 

Atenționare pentru scăderea notei la purtare cu 1-3 

Scăderea notei la purtare  
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 8. Refuz de a se supune 

instrucţiunilor 

personalului 

școlii(serviciul pe 

clasă, exerciții PSI, 

activițăți 

extracurriculare etc.) 

*Discuţie cu elevul și 

părinţii 

  

 

Mustrare scrisă  

Scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

 

 9. Perturbarea bunei 

deșfășurări a orei de 

curs și a altor activități 

școlare 

Observaţie individuală 

Interdicția de a participa 

la programele 

extracurriculare 

organizate de școală 

pentru o perioadă 

stabilită de Consiliul 

clasei  

Mustrare scrisă  

Scăderea notei la purtare cu 1 - 4 puncte.  

Interdicția de a participa la programele 

extracurriculare organizate de școală pentru o 

perioadă stabilită de Comisia de disciplină 

  

 

 10. Refuzul de a prezenta 

carnetul de note 

profesorului, respectiv 

părintelui, 

necomunicarea datei 

ședințelor cu părinții  

Observaţie individuală 

 

Discuții cu părinții 

 

 

   

 

11. Ţinută vestimentară 
nepotrivită (fustă 
scurtă, pantaloni scurți, 
maiouri, decolteu etc) 

Observaţie individuală 

 

Discuții cu părinții 

Atenționare pentru scăderea notei la purtare cu 1punct 

 

        

 12. 

 

Invitarea/facilitarea 

intrarii în școală a 

persoanelor străine, 

fără acordul 

conducerii școlii sau 

al diriginților 

 Observaţie individuală Discuții cu părinții 

Scăderea notei la purtare cu 1punct 

 

 13. Folosirea 
telefonului mobil în 

timpul orelor de 

curs fără acordul 

profesorului(acesta se 

păstrează închis în 

geantă) 

Observaţie individuală  Mustrare scrisă    

      

Scăderea notei la purtare cu 1-3puncte 

Interdicția de a participa la programele 

extracurriculare organizate de școală pentru o 

perioadă stabilită de Consiliul clasei  

           

           

 

14.  Înregistrarea oricărei  

activițăți din școală sau 

extracurriculare  cu 

telefonul mobil sau cu 

*Discuţie cu elevul și 
părinţii elevului în cadrul 
Consiliului clasei 

 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare 
cu 2-3puncte 
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alte mijloace audio-

vizuale și difuzarea ei 

fără acordul 

profesorului 

Difuzarea materialui 
înregistrat pe internet sau în 
alte medii constituie 
circumstanţe agravante 
Scăderea notei la purtare cu 
2-3p 
 

 

 

  

 

15. Postarea fără acordul 

direcţiunii în spaţiul 

şcolii de afişe, 

înscrisuri, manifeste 

cu conţinut 

denigrator care 

afectează imaginea 

şcolii sau a unui 

cadru didactic/elevi  
 

*Discuţie cu elevul și 
părinţii acestuia în cadrul 
Consiliului clasei 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 2-3puncte 
 

 

  

 

16. Implicarea în acțiuni 

ce aduc atingere 

imaginii școlii 

*Discuţie cu elevul și 
părinţii elevului în cadrul 
Consiliului clasei 
Scăderea notei la purtare cu 
1punct 
 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 2-3puncte 
 

  

 17. Consum, deținerea sau 
comercializarea de 
țigări/țigări 
electronice/alcool/ 
substanțe 
etnobotanice/droguri 

*Discuţie cu elevul și 
părinţii acestuia 
Consiliere psihopedagogică 
Mustrare scrisă  
Scăderea notei la purtare cu 
1-2 p și interdicția de a 
participa la programele 
extracurriculare organizate 
de școală pentru o perioadă 
stabilită de Consiliul clasei 
 

Scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte  
 

 

        

18. Deținerea și folosirea 

de sprayuri 

lacrimogene/ artificii/ 

petarde/pocnitori 

Observație individuală 

Discuții cu părinții 

Consiliul clasei 

Atenționare pentru 

scăderea notei la purtare 

cu 1p 

  

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1punct 

Interdicția de a participa la programele 

extracurriculare organizate de școală pentru o 

perioadă stabilită de Consiliul clasei 

 

  

19. Introducerea și / sau 

utilizarea în școală de 

arme 

albe/muniție/arme de 

foc 

*Discuții cu părinții în 

Consiliul clasei 

Scăderea notei la purtare 

cu 1-4p 
Interdicția de a participa la 

programele extracurriculare 

organizate de școală pentru 

o perioadă stabilită de 

Consiliul clasei  
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Consiliere psihopedagogică 
 

Notă: se aplică toate 

sancțiunile de mai sus 

 

 20. Frecventarea *Discuţie cu elevul si 
părinţii în Consiliul clasei 

Mustrare scrisă 
Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

 

  cafenelelor în timpul  

  orelor de curs  

 
21. Distrugerea 

bunurilor şcolii (cărți, 
manuale, mobilier, 
așezarea pe calorifere, 
pervaz, deteriorarea 
pereților) 

*Discuţie cu elevul si 

părinţii în Consiliul clasei 

Plata pagubelor 

Plata pagubelor 
Mustrare scrisă    

  

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte 

 

        

 

22. Nemenținerea 

curățeniei în sălile de 

clasă/laboratoare/sala 

de sport/ coridoare/ 

curte/ cantină etc. 

Observație individuală 

Realizarea curățeniei în 

spațiul respectiv 

Autorul faptei sau elevul de 

serviciu(dacă nu se descoperă 

vinovatul) va efectua 

serviciul pe clasă încă o 

săptămână  

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

 

 23. Bătaia cu zăpadă, 

jocul cu mingea/ bile/ 

monezi în clasă/ 

coridoare/ curtea 

școlii, folosirea 

rolelor/skateboard-ul, 

jocul de cărți, jocuri 

de noroc, aruncarea de 

pungi cu apă 

Observaţie individuală Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

 

 24. Aducerea şi difuzarea 

unor materiale care, 

prin conţinutul lor, 

atentează la 

independenţa, 

suveranitatea şi 

integritatea naţională, 

care cultivă violenţa şi 

intoleranţa 

*Discuţie cu elevul si părinţii 

în Consiliul clasei 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte 

 

 25. Jignirea cadrelor 

didactice, a 

personalului 

administrativ și de 

serviciu (săvârşirea în 

public de fapte, acte 

sau gesturi obscene, 

proferarea de injurii, 

expresii jignitoare sau 

vulgare, ameninţări cu 

Observație individuală 

Discuții cu părinții 

Consiliul clasei 

Atenționare pentru scăderea 

notei la purtare cu 1punct 

 

Mustrare scrisă 

Consiliere psihopedagogică 

Scăderea notei la purtare cu 1-3puncte 
Interdicția de a participa la programele extracurriculare 

organizate de școală pentru o perioadă stabilită de 

Consiliul clasei 
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acte de violență) 

 26. Utilizarea toaletelor 

sexului opus 

Observație individuală Scăderea notei la purtare cu 1 punct 

  

 

27. Violența fizică, psihică 
sau emoțională între 
elevi 

Observație individuală 
*Discuţie cu elevul si 
părinţii în cadrul Consiliului 
clasei 
Consiliere psihopedagogică 

 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte 

 

 

  

28. Circulația elevilor pe 
scara principală și cu 
liftul este interzisă, 
excepție elevii cu 
dizabilități 

 Observație individuală 
 

Mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 1 puncte 

 

 

* Discuţia cu părinţii elevilor se va face în Comisia de prevenire şi eliminarea  violenţei, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității  

Sancțiunile se aplică gradual, conform Statutului elevului  
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ANEXA 5 

 

PROCEDURI ANTI-BULLYING  

COLEGIUL ECONOMIC ARAD 

 

1. INTRODUCERE ȘI CADRUL JURIDIC  

 

A. Introducere 

 

1.1. Toți cetățenii români au drept egal la educație, la toate nivelurile și toate formele, indiferent de gen, 

rasă, naționalitate, religie sau afiliere politică și indiferent de statutul social sau economic. Acest 

drept este prevăzut în Legea învățământului nr. 84/1995. În instituțiile de învățământ publice educația 

este gratuită și statul garantează dreptul la educație în interesul individului și al societății. 

1.2. Asigurarea unei înalte calități și eficiențe ale procesului educațional este în corelare cu asigurarea 

unui mediu adecvat de realizare a procesului educațional. Cercetările din domeniul psihopedagogiei 

au atestat impactul mediului educațional în formarea/ dezvoltarea personalității elevului. Mediul este 

un factor modelator care permite relevarea, stimularea și amplificarea dispozițiilor genetice prin 

acțiuni educative. Violența în școală, sub toate formele sale, constituie o încălcare a drepturilor 

copilului la educație, sănătate și bunăstare. Nu putem vorbi de o educație de calitate, echitabilă, dacă 

elevii se confruntă cu violența în mediul școlar. Violența în școală se manifestă atât sub forma unor 

acțiuni singulare, cât și sub forma intimidărilor permanente, înjosirilor și a hărțuirii sistematice 

(bullying). 

1.3. Comportamentul de intimidare, prin natura sa, subminează și atenuează calitatea educației. 

Cercetările efectuate până în prezent ne arată că intimidarea poate avea efecte pe termen scurt, mediu 

și lung asupra bunăstării fizice și mentale ale elevilor, asupra implicării în activitățile școlare, precum 

și asupra capacității de a se concentra asupra dezvoltării personale. 

1.4. Bullying-ul este o formă specifică de agresiune, cu caracter repetitiv, sistematic, îndreptat împotriva 

unei persoane care are dificultăți în a se apăra, în scopul demoralizării acesteia, a diminuării stimei de 

sine și a minimalizării rolului în grupul social. Spre deosebire de violența fizică, bullying-ul include 

violență verbală (insulte, porecle și amenințări), violență relațională (izolare, răspândire de zvonuri) și 

violență în mediul online – cyberbullying-ul (postarea în public a mesajelor, pozelor denigratoare 

etc.). 

1.5. Bullying-ul, precum și orice altă formă de violență, interferează adesea cu învățarea. Acțiunile de 

bullying apar, de obicei, departe de ochii profesorilor sau altor adulți responsabili. În consecință, dacă 

adulții nu intervin, nu iau măsuri imediate și prompte, un climat de frică domină copii supuși 

bullying-ului. 

 

B. Necesitatea aplicării unei politici anti-bullying în cadrul Colegiului Economic Arad 

 

1.1.  În conformitate cu Legea educației, toate școlile trebuie să aibă un cod de comportament care să 

fie constituit în concordanță cu legislația în vigoare.  

1.2. În conformitate cu Lege educației, cu Ordinul nr. 4.343 / 27.05.2020, toate unitățile de învățământ 

trebuie să aibă o politică anti-bullying cu toleranță zero față de orice formă de violență. 
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1.3. În conformitate cu pct. 59 din HG 270/201411, orice lucrător al instituției de învățământ care 

deține informație despre un act de violență, neglijare, exploatare și trafic este obligat să intervină 

pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător. 

1.4. Fiecare angajat are obligația de a preveni și interveni în cazurile de bullying și alte tipuri de 

violență și de a raporta și referi, după caz, aceste situații.  

1.5. Implementarea planului anti-bullying, la nivelul fiecărei unități școlare și anume va avea în vedere 

ca fiecare școală să aibă un grup de acțiune anti-bullying, împotriva hârțuirii psihologice, fizice sau 

cibernetice a elevilor, din care vor face parte maximum 10 membri și care va avea rolul de prevenire, 

identificare și soluționare a acestor fapte comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale 

şi/sau cibernetice, va fi înființat în fiecare unitate de învățământ, potrivit normelor metodologice de 

aplicare a Legii împotriva violenței psihologice - bullying, care au fost publicate în Monitorul Oficial. 

1.6. Convenția ONU cu privire la drepturile copiilor reglementează dreptul copilului la protecție 

împotriva oricărei forme de violență manifestată asupra lui de către adulți sau de către alți copii. 

 

C. Proceduri anti-bullying pentru licee 

 

1.1. Aceste proceduri anti-bullying au fost elaborate în cadrul Colegiului Economic Arad, în urma 

consultărilor cu partenerii educaționali. 

1.2. Scopul acestor proceduri este acela de a îndruma personalul din unitatea școlară în prevenirea și 

combaterea bullyingului în rândul elevilor. Personalul Colegiului Economic Arad este obligat să 

respecte aceste proceduri pentru a preveni și combate răspândirea comportamentului de tip bullying. 

În plus, prin aceste proceduri se urmărește și îmbunătățirii sistemului cadru de asigurare a protecției 

unității școlare, a siguranței elevilor și cadrelor didactice în Cadrul Colegiului Economic Arad. 

1.3. Toate comisiile cu caracter permanent și temporar din cadrul unității de învățământ trebuie să 

adopte și să pună în aplicare o politică anti-bullying, care să respecte cerințele acestor proceduri. 

Politica anti-bullying trebuie să fie pusă la dispoziția personalului școlii și să fie accesibilă pentru 

părinți și elevi 

 

D. Elemente ale procedurii de combatere a bullyingului  

 

1.1. Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv care se manifestă 

în relațiile dintre elevi. Cu toate acestea, nu fiecare act de agresivitate este o acțiune de bullying. 

Bullying-ul în rândul copiilor este definit ca fiind acțiuni intenționate, repetate, jignitoare, manifestate 

prin cuvinte sau comportamente, cum ar fi: numire, amenințare și/sau intimidare, comise de unul sau 

mai mulți copii împotriva altuia, răspândire a zvonurilor, atacare fizică sau verbală sau excludere 

intenționată a unui copil dintr-un grup etc. Bullying-ul implică un dezechilibru de putere real sau 

perceput, iar comportamentul se repetă sau are potențialul de a fi repetat în timp. Persoana care are un 

comportament de bullying obține plăcere, bună dispoziție, putere, statut, respect din această situația; 

persoana care este rănită nu doar că nu obține nici un beneficiu social, dar înregistrează și multe 

pierderi (ex., imagine, stimă de sine, statut, popularitate etc.). Însă ambii copii, atât cel care a fost 

supus bullying-ului, cât și cel care a agresat, pot avea probleme serioase și de durată. 

1.2.  Procedura anti-bullying conține principii cheie ale celor mai bune practici atât pentru prevenirea, 

cât și pentru combaterea bullyingului. Aceste principii cheie sunt: cultură școlară pozitivă, conducere 
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eficientă, înțelegerea termenului de bullying, implementarea strategiilor de educare și prevenire, 

supravegherea efectivă și monitorizarea elevilor, sprijin din partea personalului școlii, înregistrarea, 

investigarea și urmărirea constantă a comportamentului elevilor și evaluare eficienței politicilor anti-

bullying.  

1.3. Strategiile de educare și prevenire pe care școala le va implementa, trebuie să fie documentate în 

politica anti-bullying și trebuie să se ocupe în mod explicit de problematic bullyingului cibernetic, 

fizic și verbal.  

1.4. Aceste proceduri evidențiază importanța unei abordări la nivel școlar. În plus, pe lângă conducerea 

și personalul școlii, elevii și părinții au responsabilitatea de a ajuta școala să prevină și să stopeze 

comportamentele de tip bullying și să facă față oricăror efecte negative, indiferente unde ar avea 

acestea loc (în școală sau în afara unității școlare). 

1.5. În cazul în care s-a constatat producerea unui fenomene de tip bullying, părinții sau tutorii legali ai 

elevului trebuie contactați cât mai curând posibil. 

1.6. Comisia anti-bullying se va ocupa de investigație trebuie să păstreze toate documentele 

scrise/înregistrările video care au fost utilizate pentru a rezolva situația tensionată creată. 

1.7. Persoana care a sesizat incidentul va depune o declarație de constatare a incidentului, iar o copie a 

acesteia va fi furnizată conducerii școlii. 

1.8. Comisia anti-bullying își va prezenta periodic raportul în fața Consiliul de Administrație. 

1.9. Consiliul de Administrație trebuie să se asigure că are loc o revizuire anuală a politicii anti-

bullying a școlii. 

 

2. DEFINIȚIA ȘI TIPURILE DE BULLYING 

 

A. Ce este bullyingul? 

 

Definiția bullying-ului include trei elemente esențiale care disting bullying-ul de un conflict între 

colegi: este un comportament agresiv făcut cu intenția de a răni, nu este accidental sau rezultat al trăirilor 

unor emoții de furie; implică un dezechilibru de putere observat sau perceput – copiii care agresează, 

rănesc, umilesc sau înjosesc intenționat au un avantaj de putere față de cei care sunt răniți, ei folosesc 

puterea lor – cum ar fi forța fizică, accesul la informații jenante sau popularitatea, pentru a controla sau a 

face rău altora. Dezechilibrul de putere se poate schimba în timp și în diferite situații, chiar dacă implică 

aceiași copii; nu se întâmplă doar o dată, ci de mai multe ori, se repetă sau există potențial de repetare a 

comportamentelor agresive de intimidare. 

Cea mai importantă trăsătură caracteristică a bullying-ului este relația de putere asimetrică și 

dezechilibrată dintre cei care agresează și cei care sunt agresați. În plus, bullying-ul nu este ocazional sau 

un eveniment singular, ci un tipar comportamental care se repetă în timp împotriva aceleași persoane cu o 

diferență evidentă de putere.  

Prin diverse acte de bullying, elevul mai puternic (ex., fizic, prin statut social, apartenența la un 

grup sau prin cunoașterea unor aspecte legate de vulnerabilitățile personale etc.) țintește în mod 

sistematic, crud și intenționat să rănească, să sperie sau să intimideze persoana mai slabă. Puterea 
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persoanei care manifestă comportamente de bullying vine de la audiența/martorii care asistă la situația de 

bullying.  

Adolescenții care rănesc au nevoie de audiență pentru a obține un anumit statut sau a-și arăta 

puterea. Bullying-ul implică o interacțiune dinamică între cel care rănește intenționat și cel care este rănit. 

Cel care rănește își crește puterea, în timp ce cel care este rănit și-o pierde 

 

B. Tipuri de bullying 

 

Bullying-ul poate fi:  

- direct sau indirect – cel direct implică un contact direct cu copilul supus bullying-ului, de ex., un 

elev aruncă ceva asupra unui coleg sau strigă cuvinte jignitoare în adresa unui coleg etc. Bullying-

ul indirect nu presupune un contact direct dintre copilul țintă a bullying-ului și cel care manifestă 

un comportament de bullying, de ex., răspândirea zvonurilor despre un coleg de clasă etc. 

- fizic - implică întotdeauna contactul fizic cu cealaltă persoană. Acest lucru poate însemna contact 

corp la corp, dar poate însemna și aruncarea obiectelor, împiedicarea sau provocarea altora la 

agresiune fizică asupra unui elev (ex., lovituri, piedici, îmbrânciri, distrugere/furt de obiecte 

personale etc.) 

- verbal – implică utilizarea oricărei forme de limbaj pentru a provoca suferință celeilalte persoane 

(ex., utilizarea de porecle, umilire, amenințare, jignire, intimidare, tachinare, etc.) 

- emoțional – implică utilizarea modalităților de a provoca răni, suferințe emoționale unei alte 

persoane; aceasta poate include următoarele: să spui sau să scrii lucruri dureroase, să îi faci pe 

ceilalți să se alăture unui individ, ignorând intenționat pe altul sau să răspândești zvonuri. (ex., 

excluderea din grup, răspândirea minciunilor, zvonurilor, bârfelor etc.) 

- sexual – se referă la orice tip de bullying, efectuat în orice mod, care este legat de sexul sau 

sexualitatea unei persoane. Exemplele pot include forțarea cuiva să comită acte intime, formularea 

de comentarii cu tentă sexuală sau atingeri nedorite etc. 

- cibernetic – reprezintă orice fel de bullying care are loc în mediul online, prin utilizarea 

tehnologiei moderne; se poate manifesta prin comentarii umilitoare pe rețelele de socializare, 

imagini sau informații personale transmise pe Internet, precum și mesaje private înșelătoare etc. 

 

În contextul prezentei proceduri, plasarea unui mesaj public, ofensiv sau vătămător, o imagine sau o 

declarație publică ofensatoare pe un website, pe o rețea de socializare sau pe un forum în care 

imaginea sau mesajul respectiv pot fi vizualizate și/sau distribuite de alte persoane vor fi considerate 

comportamente de tip bullying. Incidentele izolate sau cele care nu se încadrează în definiția 

bullying-ului ar trebui tratate în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Colegiului 

Economic Arad sau după caz, în funcție de gravitatea faptei, în funcție de legislația în vigoare.  
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3. IMPACTUL ȘI INDICATORII COMPORTAMENTULUI DE BULLYING 

 

A. Impactul bullyingului asupra elevilor 

1.1. Nu există un factor prestabilit care ar pune un copil în pericolul de a fi supus bullying-ului sau 

care ar determina ca un copil să supună la bullying pe alții. În funcție de mediu, unele grupuri de copii 

– cum ar fi copiii cu dezabilități, copiii izolați social, cei care provin din familii social vulnerabile, 

copiii care fac parte dintr-o minoritate etnică sau sexuală – pot prezenta un risc crescut de a fi supuși 

bullying-ului. 

1.2. De remarcat faptul că cei care supun bullying-ului pe alții nu trebuie să fie mai puternici sau mai 

mari decât cei pe care îi supun bullying-ului. Dezechilibrul de putere poate proveni dintr-o serie de 

surse – popularitate, forță, capacitate cognitivă, iar copiii care inițiază comportament de bullying pot 

avea mai mult de una dintre aceste caracteristici. 

1.3. Cei care sunt atât supuși bullying-ului, cât și cei care supun bullying-ului pe alții, pot fi într-un 

risc mai mare de consecințe negative, cum ar fi depresia sau ideea de sinucidere. 

1.4. Această stare de lucruri subliniază necesitatea de a implica pe toți copiii în eforturile de prevenire 

a bullyingului, nu doar pe cei care sunt implicați direct. 

1.5. Acțiunile de bullying apar, de obicei, departe de ochii profesorilor sau altor adulți responsabili. În 

consecință, dacă adulții nu intervin, nu iau măsuri imediate și prompte, un climat de frică domină 

copii supuși bullying-ului. 

1.6. Bullying-ul poate duce la vătămări fizice, suferință socială și emoțională, autovătămare și chiar 

moarte. De asemenea, crește riscul de depresie, anxietate, dificultăți de somn, succese mai mici în 

învăţătură și chiar abandon școlar. 

 

B.Cum se comportă un elev agresat? 

Copii supuși bullying-ului pot suferi mult mai mult decât din cauza răului fizic real provocat: 

• Notele pot avea de suferit, deoarece atenția este îndepărtată de învățare. 

• Frica poate duce la absenteism sau abandon. 

• Pot pierde sau nu reușesc să-și dezvolte respectul de sine, să experimenteze sentimente de izolare și 

pot deveni retrase și deprimate. 

• Pot ezita să-și asume riscuri sociale, intelectuale, emoționale sau profesionale în calitate de elevi și, 

mai târziu, de adulți. 

• Se simt uneori obligate să ia măsuri drastice, cum ar fi răzbunarea sau chiar sinuciderea, în caz dacă 

problema persistă. 

• Sunt mai predispuse decât non-victimele să crească anxioase și nesigure din punct de vedere social, 

prezentând mai multe simptome de depresie, decât cei care nu au fost victimizați în copilărie. 
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C. Cum se comportă colegii elevului agresat? 

 

Colegii copiilor ținta bullying-ului pot: 

• să se teamă să se asocieze cu copilul supus bullying-ului, de frică să nu-și scadă propriul statut sau 

de frica de răzbunare a copilului care manifestă comportament de bullying, devenind ei înșiși ținta 

bullying-ului; 

• să se teamă să sesizeze cazurile de bullying, deoarece nu vor să fie numite „ciocănitoare” sau 

„informatori”; 

• să experimenteze sentimente de vinovăție sau neputință, pentru că n-au confruntat copilul care 

manifestă comportamentul de bullying, apărându-și colegul; 

• să fie atrași în comportament de bullying prin presiunea grupului; 

• să se simtă nesiguri, incapabili să ia măsuri sau să piardă controlul. 

 

D. Cum se comportă elevul care se angajează în acțiuni de tip bullying? 

 

Copii care agresează înșiși sunt, de asemenea, expuși riscului unor rezultate negative pe termen 

lung. Studiile arată că elevii care comit sau au comis acte de bullying frecventau școala mai rar și erau 

mai predispuși să renunțe la școală decât alți elevi, iar agresiunea în copilărie poate fi un semn 

timpuriu al dezvoltării tendințelor violente, al delincvenței și criminalității. 

Există două tipuri de copii care sunt mai predispuși să-i supună pe alții la acțiuni de bullying: 

A. unii sunt bine conectați cu colegii lor, au influență/ putere socială, sunt excesiv de îngrijorați de 

popularitatea lor și le place să domine sau să stăpânească pe alții; 

B. alții sunt mai izolați de colegii lor și pot fi deprimați sau anxioși, au un respect de sine scăzut, pot 

fi mai puțin implicați în școală, pot fi ușor presați de colegi sau nu se identifică cu emoțiile sau 

sentimentele altora. 

Copiii care prezintă următorii factori, de asemenea, sunt mai predispuși să-i supună bullying-ului pe 

alții: sunt agresivi sau ușor frustrați; au mai puțină implicare a părinților sau au probleme acasă; 

gândesc negativ despre alții; au dificultăți în respectarea regulilor; privesc violența într-un mod 

pozitiv; au prieteni care îi supun bullying-ului pe alții. 

 

E.Unde se pot produce manifestări ale comportamentul de tip bullying? 

 

Acțiunile de bullying pot avea loc oriunde, dar cele mai serioase incidente se desfășoare în 

locurile în care există mulți copii și puțină supraveghere din partea adulților (puncte fierbinți). Bullying-ul 

poate apărea în timpul sau după ore. În timp ce cele mai multe acțiuni de bullying raportate se întâmplă pe 

teritoriul școlii, un procent semnificativ se manifestă și în locuri precum terenuri de joacă, transport 

public, cartier sau pe Internet. Înțelegerea punctelor fierbinți din școală este esențială pentru a pune capăt 

acțiunilor de bullying la care sunt supuși elevii. 
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4. POLITICA ANTI-BULLYING ÎN CADRUL COLEGIULUI ECONOMIC ARAD 

 

 În conformitate cu Legea Educației Naționale și cu Legea nr.221/2019 toate instituțiile de 

învățământ trebuie să aibă o politică anti-bullying. Este foarte important ca toți cei implicați să înțeleagă 

clar obiectivele și și conținutul politicii deoarece acestea stau la baza dezvoltării unor strategii eficiente de 

soluționare a problemei. 

 

Politica anti-bullying la nivelul Colegiului Economic Arad are următoarele obiective: 

O1. Dezvoltarea unui mediu școlar sigur și pozitiv pentru toți elevii școlii 

O2.Crearea unui climat deschis dialogului care să încurajeze elevii să raporteze comportamentele și 

fenomenele de tip bullying. 

O3. Conștientizarea întregii comunități școlare că agresivitatea de orice tip nu reprezintă un 

comportament dezirabil. 

O4. Supravegherea și monitorizarea elevilor în timpul orelor de curs, în pauze, precum și în perioada 

desfășurării diferitelor activități extra-curriculare 

O5. Furnizarea de proceduri clare în ceea ce privește prevenirea și combaterea fenomenului de tip 

bullying. 

O6. Dezvoltarea unui program de sprijin pentru elevi afectați de fenomenul de bullying. 

O7. Evaluarea permanentă a eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului de bullying. 

O8. Elaborarea unei strategii la nivel instituțional privind ameliorarea fenomenelor de bullying la nivelul 

școlii ( Strategia de prevenire și combatere a bullyingului în școală) 

 

A. Prevenirea comportamentului agresiv, de tip bullying 

 

1.1.Ministerul Educației și Cercetării a adoptat un act normativ vital în prevenirea și combaterea a 

bullying-ului, care va permite școlilor crearea de mecanisme flexibile și active de prevenire și combatere 

a diverselor forme de violență manifestate între elevi, direct sau online. 

1.2.Legislația privind egalitatea interzice hărțuirea pentru oricare din următoarele șapte motive: sex, stare 

civilă, statutul familiei, religia, vârsta, dizabilitate și rasă; aceste interdicții se aplică tuturor aspectelor din 

cadrul școlii și anume: săli de clasă, laboratoare, coridoare, săli de sport, cantină, bucătărie, vestiare sau 

deplasări cu ocazie excursiilor și a taberelor școlare. 

1.3. Colegiul Economic Arad nu poate permite hărțuirea elevilor. Acest lucru se aplică și personalului 

școlii, părinților sau oricăror altor persoane care vizitează școala cu aprobarea managerului instituției. În 

plus, școlile sunt răspunzătoare de hărțuirea provocată de către persoanele care acționează în numele lor, 

care nu sunt angajații unității de învățământ, dar care se află la un moment dat în incinta unității școlare. 

1.4. Colegiul Economic Arad trebuie să dovedească că prin politica sa anti-bullying va lua toate măsurile 

necesare pentru a preveni hărțuirea elevilor sau a personalului său. 
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B. Abordarea bullyingului la nivel școlar 

 

1.1. O abordare la nivel școlar care implică conducerea școlii, personalul angajat, părinții și elevii este 

unul din elementele cheie ale unei practici eficiente. 

1.2. Profesorii și personalul școlar trebuie să promoveze un climat școlar deschis, pozitiv și de susținere 

cu reguli clare, acceptare și conștientizare. 

1.3. Intervențiile anti-bullying efective nu pot fi limitate doar la clasă, lecție sau la activitățile 

bazate pe programa școlară. Inițiativele anti-bullying nu pot funcționa singure, fără angajamentul 

administrației școlii, profesorilor și educatorilor. Implicarea părinților joacă și 

ea un rol important. În ultimul rând, dar nu mai puțin important, participarea autoritară din partea copiilor 

ar trebui văzută ca o resursă puternică în abordarea bullying-ului școlar. Este nevoie de o abordare care să 

includă întreaga școala, nu doar să fie scris în liniile directoare, ci să fie cu adevărt puse în practică; de la 

nivelul politicii anti-bullying a școlii la nivel de clasă și activități extrașcolare. 

1.4.Compoartamentul de intimidare ia amploare într-o atmosferă de într-o atmosferă de incertitudine și 

secret, în cadrul căreia elevul resimte adeseori sentimentul de inutilitate a propriei persoane. 

1.5. Promovarea legăturilor familie-școală-comunitate sunt foarte importante pentru a combate fenomenul 

de bullying. 

1.6.În anumite cazuri, școala are dreptul să solicite asistența altor instituții locale. 

1.7.Măsurile de prevenire și de sensibilizare trebuie să vizeze în mod explicit cyberbullyingul. Metodele 

de prevenire trebuie să se concentreze pe educarea elevilor în sensului unui comportament civilizat în 

mediul online, dar și cum să rămână în siguranță în acest mediu. Trebuie ținut cont de faptul că 

cyberbullyingul are loc ca urmare a accesului la tehnologie și că în cadrul orelor de curs sunt utilizate atât 

mijloacele de comunicare mobile, cât și diversele platforme de comunicare online.  

 

5. DOMENIUL DE APLICARE: 

 

a) Comisia antibullying stabilită la nivelul Colegiului Economic Arad 

b) toți profesorii diriginți din cadrul Colegiului Economic Arad 

c) ceilalți profesori membri ai Consiliului Profesoral al Colegiului Economic Arad 

 

6. RESPONSABILITĂȚI 

 

Procedura este valabilă în cadrul Colegiului Economic Arad şi este utilizată de către membrii comisiei 

antibullying, de toate cadrele didactice angajate pe perioadă nedeterminată și determinată din cadrul 

Colegiului Economic Arad, profesori diriginți.  

 

Membrii comisiei anitbullying, răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri tuturor 

membrilor comunității școlare din cadrul Colegiului Economic Arad. 
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Conducerea colegiului, coordonatorul și membrii comisiei sunt responsabili pentru implementarea, 

menținerea și revizuirea acestei proceduri precum și pentru alocarea unui spațiului adecvat de depozitare 

a documentelor, accesibil profesorilor, profesorilor diriginți și organelor de control.  

 

Membrii comisiei antibullying și profesorii diriginți poartă responsabilitatea aplicării procedurii. 

 

C.E.A.C. are responsabilitatea monitorizării și verificării revizuirii procedurii de câte ori este necesar ca 

urmare a apariției unor situații noi neprevăzute în actuala procedură 

7. REGULI DE PROCEDURĂ 

 

A. Comisia antibullying  

 

1.1. gestionează sistemul de comunicare între școală, autorități și familie pentru identificarea, 

monitorizarea și prevenirea actelor de tip bullying, prin implicarea tuturor factorilor educaționali 

1.2. sesizează conducerea școlii și comisia județeană pentru prevenirea și combaterea 

fenomenului de bullying în mediul școlar în legătură cu fenomenele și actele de tip bullying 

constatate 

1.3. analizează cauzele fenomenelor și actelor de tip bullying constatate; 

1.4. realizează planul operațional privind reducerea fenomenului de tip bullying în mediul 

școlar, adaptat condițiilor școlii și în concordanță cu strategia națională pentru prevenirea și 

combaterea fenomenului de tip bullying în mediul școlar, cu planul comisiei județene şi cu planul 

managerial al directorului; 

1.5. urmărește modalitățile de aplicare a prevederilor legale, privind creșterea siguranței la 

nivelul școlii; 

1.6. evaluează și monitorizează activitățile de prevenire și combatere a comportamentului de 

tip în mediul școlar propriu; 

1.7. propune măsuri de prevenire și combatere a actelor de violență 

1.8. elaborează semestrial un raport de activitate 

 

B. Conducerea Colegiului Economic Arad: 

 

1.1. realizează asigurarea eficientă a pazei și securității școlii cu personal specializat 

1.2. identifică factorii de risc în comunitatea școlară; 

1.3. colaborează cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei; 

1.4. soluționează problemele conflictuale apărute. 

1.5. monitorizează aplicarea procedurii, alături de responsabilul Comisiei antibullying 

 

C. Responsabilul Comisiei Diriginților : 

1.1.răspunde de aplicarea procedurii de către diriginți 
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D. Consilier școlar: 

 

1.1.consilierea elevilor implicați în manifestări de tip bullying 

1.2. inițiază programe destinate părinților, centrate pe conștientizarea, informarea şi formarea cu privire la 

dificultățile de adaptare a copiilor la mediul școlar și la diferite aspecte ale acțiunilor de tip bullying, 

forme, cauze, modalități de prevenire, parteneri 

1.3. consilierea și formarea personalului școlii în ceea ce privește înțelegerea fenomenului de bullying 

1.4.organizează activități educative privind combaterea și prevenirea agresiunii și a fenomenelor de tip 

bullying la nivelul școlii 

 

E.Profesor de serviciu: 

 

1.1. monitorizează comportamentul elevilor; 

1.2. consemnează toate situațiile de violență apărute 

 

F.Personal de pază: 

 

1.1.previne introducerea, în incinta școlii, de materiale care pot pune în pericol integritatea fizică și 

psihică a elevilor și a angajaților şcolii; 

1.2.intervine în situațiile de violență apărute; 

1.3.semnalează profesorului de serviciu/directorul/director adjunct probleme disciplinare apărute. 

 

G.Diriginții: 

 

1.1. prelucrează ROFUIP şi ROI la clasă, prezintă responsabilului Comisiei dirigintilor tabelul de luare 

la cunoștință a prevederilor regulamentelor, stabilesc responsabilitățile la nivelul fiecărei clase de 

elevi cu privire la disciplina în rândul elevilor din fiecare clasă; consultă/notează în Registrul de 

abateri elevi, situațiile de violență şi/sau indisciplină ale elevilor, convoacă CPC de fiecare dată când 

apar situații de violență şi/sau indisciplină la clasă şi le dezbate în vederea aplicării sancțiunilor 

conform ROFUIP şi ROI şi scăderea notei la purtare.                  

1.2. analizează situația disciplinară la nivelul fiecărei clase în cadrul orelor de consiliere cu elevii și în 

cadrul orelor de consiliere cu părinții şi verifică permanent starea disciplinară a elevilor din colectivul 

îndrumat; 

1.3. aplică sancţiunile gradat, pe baza măsurilor disciplinare propuse în CPC şi aprobate de CP; 

1.4. aduce la cunostinţa conducerii cazurile grave sau repetate de abateri disciplinare 

1.5. prezintă în scris CP propunerea CPC de sancţionare şi de scădere a notei la purtare mai mică de 7. 

1.6. întocmește un referat  pentru  fiecare elev  a cărui notă  la purtare  este mai mică  de 7, precizând 

motivele acestei sancțiuni şi îl depune la secretariatul  școlii; păstrează  o copie a referatului, CP 

validează situația  școlară, sancțiunea este consemnată în catalog de către  secretariatul  şcolii. 

1.7. consemnează în catalog, păstrează o copie a sancțiunii scrise la dosarul dirigintelui. 

1.8. comunicarea scrisă a sancțiunii aplicate se înregistrează la secretariat. 
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1.9. solicită prezenta la școală a părintelui/tutorelui legal al elevului care a creat probleme de 

violență/disciplinare/bullying și/sau comunică în scris familiei elevului situația școlară.  

1.10.dezbat, în timpul orelor de consiliere şi dirigenție, situațiile de tip bullying și cyberbullying petrecute 

în școală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situații şi posibile căi de soluționare, 

precum și încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc. 

 

H.Cadrele didactice: 

 

1.1.monitorizează comportamentul elevilor; 

1.2.aduc la cunoștința profesorului diriginte situațiile de violență/bullying apărute. 

1.3.aduc la cunoștința conducerii cazurile grave sau repetate de abateri disciplinare 

1.4. notează în Registrul de abateri elevi, situațiile de bullying, violență şi/sau indisciplină ale elevilor de 

la ora lor sau semnalate în activități extrașcolare, pe holurile școlii , curte. 

1.5.au obligația de a comunica empatic și non-violente, dar și a adopta un comportament/limbaj lipsit de 

etichete/umilitor 

1.6. identifică timpuriu elevii vulnerabili la acțiuni de tip bullying 

1.7. identifică timpuriu elevii cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, elevii cu potențial 

violent și cauzele care pot determina manifestări de tip bullying 

1.8. valorifică interesele, aptitudinile și a capacitățile elevilor, prin diferite activități școlare și 

extrașcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying 

 

8.TIPURI DE INTERVENȚII 

 

A. ÎN CAZUL ACTELOR DE BULLYING CU AGRESIUNE FIZICĂ  

 

Orice persoană martoră la locul incidentului anunță profesorul de serviciu, personalul de pază și protecție, 

dirigintele și conducerea școlii. 

 

În funcție de gravitatea și caracterul repetitiv al incidentului  vor fi luate următoarele măsuri: 

 

1. Profesorul de serviciu împreună cu profesorii diriginți și membrii comisiei antibullying  

anchetează incidentul și vor informa conducerea școlii în legătură cu evenimentul și măsurile 

luate 

2. Pentru incidentele grave din care rezultă persoane rănite se acordă primul ajutor în școală sau 

se solicită serviciul de urgență 112 de la secretariatul școlii (se vor respecta etapele de la 

Procedura privind securitatea și sănătatea în muncă – în caz de accident). Conducerea școlii 

are obligația să ancheteze cazul, să solicite sprijinul Poliției comunitare și al DGASPC.  

3. În toate cazurile de agresiune fizică diriginții au obligația să informeze familia celor implicați 

în incident. 

4. Comisia antibulying va lua măsuri imediate de consiliere a tuturor elevilor implicați în 

incident, inclusiv a martorilor. 
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5. Scopul principal al comisiei este acela de a rezolva problema și de a restabili, în măsura 

posibilului relațiile între părțile implicate. 

6. Părinții și elevi au obligația de a coopera la investigație și să ajute școala în rezolvarea 

problemei. 

7. Investigația se realizează în afara clasei și cu respectarea drepturilor tuturor celor implicați. 

8. Dacă este implicat un grup de elevi, fiecare elev trebuie intervievat individual încă de la 

început. Apoi, tot cei implicați trebuie puși față-în-față. În cadrul ședinței de grup, fiecărui 

elev trebuie să i se ceară declarația proprie despre ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura 

că toți înțeleg foarte clar punctul de vedere al fiecăruia/ 

9. În funcție de gravitatea agresiunii fizice, elevii care au recurs la bullying manifestat prin 

violență fizică vor fi sancționați cu scăderea notei la purtare. Dacă vătămarea corporală este 

de natură deosebit de gravă și se observă și un comportament repetitiv, elevii care au recurs 

la bullying prin agresiune fizică pot fi sancționați prin mutarea disciplinară în altă clasă sau 

într-o altă școală. În cazuri deosebit de grave și dacă elevii au finalizat perioada 

învățământului obligatoriu aceștia pot fi eliminați pe perioadă de trei până la cinci zile sau 

exmatriculați fără drept de a se reînscrie în aceeași unitate de învățământ. 

10. În cazul în care elevul, părinții sau tutorele său legal, refuză consilierea de specialitate din 

partea Consilierului Școlar, angajat în cadrul Colegiului Economic Arad, părinții sau tutorii 

legali ai acestuia au obligația ca în termen de 30 de zile să îi ofere consiliere specializată și 

aducă dovada acesteia la cabinetul Consilierului Școlar.  

11. În cazul comportamentelor grave și unde comportamentul este considerat potențial abuziv, 

școala trebuie să consulte serviciile sociale pentru minori în vederea elaborării unui răspuns 

adecvat, inclusiv al unui plan remedial.  

 

B. ÎN CAZUL ACTELOR DE BULLYING CU AGRESIUNE VERBALĂ 

 

Persoana care observă bullying-ul de tip informează învățătorul sau dirigintele, ori cadrele din grupul 

anti-bullying și cere sprijinul lor și conducerii școlii. 

1. Elevul/elevii suspectați de bullying verbal au dreptul la apărare, ceea ce înseamnă că el/ea 

trebuie să fie ascultat și să i se ofere posibilitatea de a propune dovezi în favoarea sa. 

2. Dacă Comisia anti bullying constată că s-a produs un fenomen de bullying soldat cu agresiune 

verbală, elevii implicați trebuie să participe la ședințele de consiliere realizate de către 

Consilierul școlar al Colegiului Economic Arad; elevii trebuie să participe și la acțiunile de 

prevenire și de combatere a bullyingului organizate de către Comisa anti bullying  

3. În cazul în care comportamentul de tip bullying cu agresiune verbală continuă, elevii vor fi 

sancționați gradual conform legislației în vigoare și Statului elevului. Pe rând, se vor aplica: 

a) observația individuală – se aplică de către diriginte sau director; 

b) mustrarea scrisă, cu sau fără scăderea notei la purtare sau a calificativului – se propune de 

către Comisia anti bullying, se validează de către consiliul clasei, se aplică de către diriginte. 

Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau a școlii este interzisă. 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, „Bani de liceu”, a 

bursei profesionale, cu scăderea notei la purtare, se propune de către consiliul clasei, se 

aprobă de consiliul profesoral sau de către director; 
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d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ – se propune de 

către consiliul clasei, se validează în consiliul profesoral, se comunică de către diriginte sau 

director.  

e) exmatricularea cu sau fără drept de reînscriere și însoțită de scăderea notei la purtare – se 

propune de consiliul clasei, se aprobă de consiliul profesoral, se comunică de director. Se 

aplică pentru abateri grave și numai pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a. 

 

C. ÎN CAZUL ACTELOR DE CYBERBULLYING 

 

Cyberbullying-ul, după cum sugerează și denumirea, se referă la o formă a hărțuirii tradiționale, 

manifestată însă la nivel informatic, prin intermediul internetului și altor tehnologii moderne. 

Hărțuirea pe internet este un fenomen complex, având mai multe forme de manifestare (bârfa, 

excluderea, hărțuirea, urmărirea online, jignirea online, insistență abuzivă, profiluri false, 

dezvăluire, înregistrarea video a atacurilor, sexting) 

 

Cu toate că se aseamănă cu hărțuirea propriu-zisă, hărțuirea în mediul online poate înregistra o 

gravitate mai mare, din cauza faptului că agresorul se află sub protecția anonimatului, săvârșind 

acțiuni pe care altfel nu le-ar fi comis. Astfel, victima devine mai ușor de exploatat, informațiile 

online persistând suficient de mult timp încât să își atingă scopul. Abuzul este invaziv, periclitând 

viața personală a victimei în toate mediile în care aceasta se manifestă: acasă, la școală, online sau 

offline. Agresorul subestimează uneori efectele acțiunilor sale, considerând totul o simplă 

distracție. Totuși, pentru victimă agresiunea se poate dovedi fatală. 

 

1. Elevii suspectați de cyberbullying au dreptul de a se apăra. Dacă ca urmare a anchetei realizate de 

Comisia de anti-bullying, se dovedește că elevii acuzați au fost implicați în cyberbulling aceștia 

trebuie să participe la activitățile de consiliere propuse de către Consilierul Școlar. 

2. Responsabilul Comisiei anti-bullying anunță telefonic și în scris părinții sau tutorii legali ai 

elevilor implicați în activități de tipul cyberbullying. 

3. În cazul în care elevii care se fac vinovați de cyberbullying refuză consilierea oferită de către 

școală, atunci părinții acestora au obligația de a le asigura consiliere de specialitate.  

4. În cazul situațiilor grave de Cyberbullying, care implică și încălcări ale legislației în vigoare și au 

un impact psihologic major asupra persoanei țintă, conducerea Colegiului Economic Arad are 

dreptul de a solicita asistența altor instituții ale statului precum Poliția comunitară și al DGASPC.  

5. Elevii care inițiază acțiuni de Cyberbullying trebuie să participe la acțiunile de prevenire și 

combatere a bullyingului realizate la nivelul Colegiului Economic Arad. În caz contrar, vor fi 

sancționați gradual conform prevederilor legislației în vigoare și Statului Elevului. 

 

Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot petrece concomitent. Dar 

cyberbullying lasă amprente digitale- înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile 

necesare pentru a putea pune capăt agresiunii. 
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ANEXA 6                           

C O M I S I I  

 I. COMISII CU CARACTER  PERMANENT 

1. Comisia pentru curriculum 

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurare a calităţii  

3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

4. Comisia pentru controlul managerial intern - SCMI 

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

6. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică 

 

II. COMISII CU CARACTER  TEMPORAR ȘI OCAZIONAL 

1. Comisia de actualizare a planului de acţiune al şcolii - responsabil, director 

Băltărețu Monica 

2. Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material sau 

financiar pentru elevi 

3. Comisia pentru verificarea cataloagelor 

4. Comisia pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material sau 

financiar pentru elevi 

5. Comisia pentru actualizarea/modificarea Regulamentului intern 

6. Comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ 

7. Colectivul de lucru pentru elaborarea ROFUIP 

8. Comisia pentru programe și proiecte educative Comisia antibullying 

9. Comisia privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

10. Comisia de promovare a imaginii scolii 

11. Comisia de de gestionare a activităților derulate prin SIIIR 

12. Comisia pentru echivalare în credite profesionale transferabile,  

13. Comisia pentru organizarea Examenului de bacalaureat, competențe 

lingvistice și digitale 

14.    Comisia pentru examenele de competențe profesionale 

15.    Comisia de înscrieri, liceu zi și școală profesională de 3 ani 

16.    Alte Comisii 
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ANEXA  7 

           

Regulamentul Consiliului Școlar al Elevilor 

 

Art.1. Consiliul elevilor se organizează ți funcționează conform art. 39- 47 din Statutul Elevului aprobat 

prin Ordinul nr. 4742 din 10.08.2016 și a prezentului regulament . 

Art.2. Consiliul elevilor este format din liderii elevilor de la fiecare clasă. 

Art.3. Scopul principal al Consiliului elevilor îl constituie desfăşurarea normală, optimă a procesului 

instructiv – educativ din şcoala noastră. 

Art.4. La începutul fiecărui an şcolar, Consiliul elevilor alege preşedintele, vicepreşedintele, secretarul 

precum şi responsabilii grupelor de clase pe forme de învăţământ: liceu, școală profesională. 

Art.5. Consiliul elevilor poate fi convocat în „şedinţă de lucru“ la solicitarea directorului şcolii, 

preşedintelui consiliului sau a majorităţii şefilor de clasă. 

Consiliul Elevilor se întruneşte bilunar, miercuri, ora 1400. 

 Hotărârile se iau cu acordul majorităţii liderilor claselor, în concordanţă cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

Art.6. Liderul elevilor fiecărei clase cooperează cu dirigintele, Consiliul clasei, Comitetul de părinţi, 

Coordonatorul de proiecte și programe, consilierul școlar, medicul şi administratorul şcolii. 

 În general, în Consiliul elevilor sunt prezentate, analizate şi soluţionate acele probleme care nu au 

fost rezolvate de diriginte, la nivelul clasei (din motive subiective sau obiective) ori sunt comune mai 

multor clase (ani de studiu). 

 După fiecare întrunire a Consiliului elevilor, liderul este obligat să comunice dirigintelui şi 

colegilor de clasă acele aspecte (concluzii) care se referă la clasa respectivă. 

 Directorul este obligat să răspundă solicitărilor (propunerilor) Consiliului elevilor în cel mai scurt 

timp posibil. 

Art.7. În funcţie de legislaţia specifică învăţământului şi de condiţiile concrete din şcoala noastră, 

Regulamentul Consiliului elevilor se va completa / modifica în mod corespunzător. 

Art.8. Fiecare membru al Consiliului elevilor reprezintă nu doar interesele clasei din care provine, ci 

interesele tuturor elevilor din şcoală. 

Art.9. La începutul clasei a IX-a, diriginţii desfăşoară cu întreaga clasă o activitate de informare a elevilor 

în legătură cu rolul Consiliului elevilor în şcoală. 
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Art.10. Pentru a păstra evidenţa activităţii Consiliului elevilor din şcoală se alcătuieşte Mapa Consiliului 

elevilor. Aceasta conţine: componenţa C.E., regulamentul C.E., agenda întâlnirilor, procesele verbale ale 

întâlnirilor, alte documente ce reprezintă iniţiativele C.E.: Codul de conduită al elevilor, fotografii, 

proiecte etc. 

Art.11.  Membrii consiliului: 

1. veghează la respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului 

Economic Arad şi participă la elaborarea lui prin reprezentanţii acestuia; 

2. anunţă profesorul de serviciu/conducerea Colegiului Economic Arad de orice incident 

produs în şcoală; 

3. nominalizează un elev care, în lipsa liderului clasei, preia responsabilităţile liderului; 

4. alege un delegat care participă la Consiliul Judeţean al Elevilor Arad în cazul în care 

preşedintele nu poate participa, pentru motive întemeiate; 

5. organizează realegeri pentru funcţia de preşedinte dacă C.J.E. Arad semnalează faptul 

că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile; 

6. organizează alegeri pentru funcția de reprezentant al elevilor în Consiliul de 

administrație. 

 

Preşedintele Consiliului elevilor 
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ANEXA  8 

Regulamentul 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 

  Art.1. La nivelul Colegiului Economic Arad funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, compus din 

preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.  

  Art.2. Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în baza  Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ordinul 4183/2022), a Regulamentului intern al 

şcolii şi a prezentului Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Economic Arad. 

  Art.3. Anual, din rândul membrilor Consiliului reprezentativ al părinţilor, se alege / completează Biroul executiv 

al Consiliului reprezentativ al părinţilor, format din 7 – 9 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un 

casier. 

Biroul executiv analizează şi soluţionează problemele curente ale Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor alege / completează anual Comisia de cenzori, formată din trei 

membri. 

  Art.4. Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentat de un părinte în Consiliul de administraţie al 

Colegiului Economic Arad. 

    Art.5. Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt cele prevăzute în art. 167-174 din ORDIN  

4183/2022. 

  Art.6. Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţă de cel puţin două ori pe an (o dată pe semestru) 

sau la solicitarea directorului şcolii, a preşedintelui Consiliului reprezentativ al părinţilor sau a majorităţii 

membrilor acestuia. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al 

membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în 

care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a 

jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

  Art.7. Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, conform art. 85 din 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Economic Arad. 

  Art.8. Contribuţia benevolă (suma minimă) la fondul destinat întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei 

didactico – materiale a Colegiul Economic Arad se stabileşte anual de către Consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

poate fi prezentată casierului în două tranşe, astfel: 

- în semestrul I: până la 1 decembrie, respectiv 15 ianuarie; 

- în semestrul al II-lea: până la 15 martie, respectiv 30 aprilie. 

Colectarea şi administrarea sumelor respective se vor efectua cu respectarea art. 85 din Regulamentului de 

organizare şi funcţionare  al Colegiului Economic Arad 

   Art.9. Prezentul regulament a fost elaborat de către Consiliul reprezentativ al părinţilor de la Colegiul Economic 

Arad, în conformitate cu ORDIN  4183/2022. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
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ANEXA  9 

 

 

Principalele atribuţii ale profesorului de serviciu 

 

 

1. Îşi desfăşoară activitatea între orele 745 şi 1500, respectiv 16-20 

Profesorul de serviciu monitorizează procesul instructiv – educativ din şcoală. 

2. Verifică numărul şi starea cataloagelor. 

3. Semnalează conducerii şcolii absenţa unor cadre didactice şi propune suplinirea acestora cu personalul didactic 

disponibil în şcoală. 

4. Supraveghează comportamentul elevilor pe coridoare, în curte, în jurul şcolii, informând prompt direcţiunea, în 

legătură cu situaţiile de nerespectare a Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Economic 

Arad. 

5. Identifică, având sprijinul întregului personal, acei tineri care deteriorează bunuri din patrimoniul şcolii, comit 

acte de violență, dețin, consumă sau comercializează țigări, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, 

apoi iau măsuri conform Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Economic Arad. 

6. Se preocupă ca în şcoală să fie ordine, curăţenie, linişte. 

7. Controlează activitatea cantinei în cooperare cu medicul şcolii. 

8. Reprezintă şcoala, în relaţiile cu alte persoane, în absenţa conducerii colegiului. 

9. Interzice accesul persoanelor străine de şcoală fără însoţitor (portar, cadru didactic etc.). 

10. Orice incident produs în şcoală este adus, imediat, la cunoştinţă conducerii şcolii. 

11. La încheierea serviciului, consemnează observaţiile (inclusiv profesorii care au lipsit de la ore, din motive 

obiective sau subiective) în registrul special de   procese – verbale. 

12. Predă portarului de serviciu, sub semnătură, toate cataloagele, fiind direct răspunzător de eventuala dispariţie a 

acestor documente şcolare. 

13. Vizitarea şcolii şi asistenţa la ore sau la activităţi extraşcolare sa fac numai cu aprobarea directorului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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ANEXA  10 

Responsabili și comisii de lucru 

 

                                                              I.      Responsabil discipline de cultură generală Tomi Neli 

1.   Comisia de lucru- Limbă şi comunicare - Barbura Felicia 

2.   Comisia de lucru- Matematică şi ştiinţe - Cismaș Mircea 

3.   Comisia de lucru- Om şi societate - Necula Liliana 

                                                            II.      Responsabil discipline de specialitate Ugron Miriana 

1.   Comisia de lucru- Economic, comerț şi informatică – Pop Crina 

2.   Comisia de lucru- Turism și alimentație – Popa Diana 

                                                         III.      Responsabil Consiliere și orientare școlară Balaș Raluca 

Componenţa comisiei: 

- diriginţii 

- îndrumătorii de activităţi extracurriculare, instructorii, animatorii; 

-    profesor psiholog. 
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ANEXA  11 

Programul de muncă pentru personalul didactic auxiliar 

- secretar șef: luni – vineri: 7 30 -  16 00; pauză de masă 1130 – 1150 

                     vineri: 7 30 -  13 30; pauză de masă 1200 – 1220 

- secretar: luni-vineri: 7 30 -  15 30; pauză de masă 1130 – 1150 

- bibliotecar: luni, miercuri, joi,  vineri: 700 -  15 00; pauză de masă 1130  

- informatician: luni, vineri: 7 30 -  16 00; pauză de masă 1130 – 1200 

    joi: 10 00 - 16 00; pauză de masă 1330 - 1400   

- contabilitate: luni - vineri: 7 30 - 15 30; pauză de masă 1330 - 1400 

- administrator: luni - vineri: 7 30 - 15 30; pauză de masă 1330 - 1400 

Programul de muncă pentru personalul nedidactic 

- îngrijitor curăţenie:  7.00 -  15.00 / 12.00- 20.00;  

- pauză de masă 11.30 – 11.50 / 15.00  - 15.20 

- portari : 7 - 19/ 19-7 , pauză de masă 12.00 – 12.20 / 3 – 3.20 

- mecanic întreţinere/mecanic auto: - 6.00 – 14.00  ; pauză de  masă 12.00 – 12.20 

- bucătar:   - 7.30 – 15.30 ; pauză de masă 11.30 – 11.50 
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