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Dispoziţii generale 
 Capitolul 1 

Cadrul de implementare 

Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat OMEC 

5447/31.08.2020 reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, în cadrul 

sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de 

învăţământ de stat, particular şi confesional.  

   

Art. 2. Prezentul Regulament de Organizare și Functionare al Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”  

este întocmit în conformitate cu prevederile: 

• Constituţiei României; 

• Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu actele normative 
subsecvente; 

• Regulamentului  de  Organizare  și  Funcționare  a  Unităților  de  Învățământ  Preuniversitar, aprobat OMEC 
5447/31.08.2020 intrat in vigoare în 09.09.2020; 

• ORDIN nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului nr. 6.143/2011;  

• OME/OMS 5196/1756 din 03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2; 

• OME/OMS 5338/1082 din 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2; 

• ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 6.143/2011; 

• OMEC nr. 4.343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 
alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa 
psihologică – bullying; 

• OME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

• OMS/OME nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de 
sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

• OMENCS Nr. 5034/2016 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 
naţional "Şcoala altfel"; 

• OM 5967/6.11.2020 - Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile 

• Ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare; 

• HG nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a 
standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar 

• Legii nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare. 
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   Art. 3. – (1)  Regulamentul de  Organizare  și  Funcționare  al Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”  este elaborat 

de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie. 

(2) 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 în consiliul profesoral, la care 
participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.  

(3) Proiectul Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității de învățământ, precum și modificările 
ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de Administrație. 

(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se înregistrează la 

secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, 

regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă. Profesorii diriginți au 

obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității de învățământ, 

părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la 

prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

(5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie. 

Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere și se 

sancționează conform prevederilor legale. 

(6) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel 

mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și 

funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către 

organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare 

prevăzute în prezentul Regulament. 

 

Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, 

părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor. 

 

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului 

la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă a tuturor elevilor. 

 

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea 

activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 

morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai 

educației și a personalului din unitate. 

 

 

 

 

TITLUL II 

ORGANIZAREA LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST ”MARANATHA” 
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Capitolul 1 

Reţeaua şcolară 

   Art. 7. – Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” acreditat să funcţioneze pentru învăţământul liceal și autorizat pentru 

învățământul primar face parte din reţeaua şcolară naţională.  

   Art. 8. -(1) Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” este  o unitate de învățământ cu personalitate juridică, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.   

 (2) LiceulTeologic Adventist ”Maranatha” are 1 director, personal  didactic, didactic auxiliar si nedidactic; are buget de 

la stat si întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională 

şi decizională.   

 

Capitolul 2 

Organizarea unităţii de învăţământ 

 

Art. 9. (1) Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”asigură  pentru tinerii din judeţul Cluj şi  din alte judeţe ale 

Regiunii de N-V educaţie şi instruire  profesională în domeniul vocațional, învățământ liceal zi, stimulând dezvoltarea 

carierei şi creşterea ratei de absorbție a absolvenților pe piața muncii și rspectiv educație și instruire pentru elevii din 

învășământul primar. 

 

(2) Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” și-a stabilit Structura de personal și organizarea acestuia 

prin organigramă Anexa la prezentul regulament. 

Art. 10. (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.  

(2) Activitatea şcolară începe la ora 8.00. Orarul școlii se elaborează de către Comisia de orar impreuna cu 

conducerea şcolii, se discută în Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către director. Definitivarea orarului se face 

până la 15 septembrie. 

 (3) Durata orei de curs este de 50 de minute urmata de o pauza de 10 minute. Intre orele 10,50  si  11,10 este 
pauza mare de 20 minute. În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, 
pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a 
directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea 
inspectoratului şcolar. 
  (4) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, 

la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie. 

(5)  În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile 
şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile. 
            (6) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a)la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul 
unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu 
informarea inspectorului şcolarș 
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b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din judetul Cluj - la cererea inspectorului şcolar general, 
cu aprobarea ministerului; 

c)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii 
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respective Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
(CJSU/CNSU), după caz. 
          (7) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

          (8) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte 

măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. 

         (9) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor 

şi a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

       (10) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul 

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

şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

Art. 11. – Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului de elev cu fotografie/carnetului de elev .  

 

Art. 12. – Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire 

suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii. 

 

Art. 13. – Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor 

turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor 

însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, 

uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 

 

Art. 14. – Paza și controlul accesului în școală se realizează cu personal de paza, în baza planului de pază 

aprobat. 

 

Art. 15. – Personalul de pază și profesorii de serviciu au obligația să supravegheze comportarea vizitatorilor 

și să verifice sălile in care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conținutul lor pot 

produce evenimente deosebite. 

 

Art.16. Profesorul de serviciu/ secretariatul va informa conducerea școlii, organele de poliție și jandarmeria, la 

telefon 112 despre producerea sau iminența producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea public, precum 

si despre prezenta nejustificata a unor persoane în şcoală sau in imediata apropiere a acesteia, in vederea dispunerii 

masurilor legale necesare restabilirii ordinii, potrivit planurilor de masuri adoptate la nivelul acestor institutii . 

 

Art. 17. – Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate 

şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de 

familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate, în baza biletului de voie semnat de diriginte/profesor de 

serviu/director).  
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Art.18. Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor legislaţiei 

în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora. 

 

Art. 19. – (1) La nivelul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”  funcționează 4 arii curriculare, şi anume: 

- Aria curriculară limba şi comunicare; 
- Aria curriculară matematică şi ştiinţe; 
- Aria curriculară om și societate; 
- Aria curriculară tehnologii; 
(2) În Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  funcţionează comisiile metodice, comisiile permanente, 

temporare  și ocazionale, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de administratie.   

          (3) Responsabilii ariilor curiculare/comisiilor sunt numiți prin decizie a directorului, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație, la începutul fiecărui an şcolar. 

            (4)  La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii ariilor curiculare/comisiilor trebuie să prezinte către Consiliul de 

administraţie un raport de activitate. 

 

    Art. 20. -   (1) La nivelul scolii se constituie comisiile la nivelul ariilor curriculare. 

          (2)  Activitatea comisiilor este coordonată de directorul școlii. 

          (3) Comisiile pe arii curriculare – Şedinţele comisiilor metodice se ţin lunar. Şedinţele se desfăşoară după o 

tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice şi este aprobată de directorul 

școlii.  

          Art. 21. Atribuțiile comisiilor pe arii curriculare sunt:  

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de 

învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi 

atingerii standardelor naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f)  analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

g)  monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;  

h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru examene/evaluări 

şi concursuri şcolare; 

i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

j)  implementează standardele de calitate specifice; 

k)  realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 
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l) îndeplinește orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii. 

m) elaboreaza planul managerial si planul de activitate ale comisiei metodice ; 

n) raspunde de organizarea portofoliului comisiei metodice conform cerintelor/criteriilor  stabilite la nivelul 

școlii.   

o) Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

n.1 organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte şi completează 

dosarul comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează 

rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea 

cu membrii comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii); 

n.2 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de responsabil 

de al comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

n.3 evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul scolii, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice; 

n.4 propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 

n.5 participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în școală; 

n.6 răspunde de elaborarea graficului de interasistențe si de respectarea acestuia ; 

n.7 elaborează semestrial informări asupra activităţii comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul 

profesoral; 

n.8 îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii. 

   Art. 22. Comisiile își desfășoară activitatea pe parcursului întregului an școlar.  Ele sunt:  
 Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial intern – comisie cu caracter permanent:  

a) La nivelul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial intern, 

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 600/2018 pentru aprobarea 

codului controlului de Organizare și Funcționare/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu 

modificarile si completarile ulterioare.   

b) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se 

stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de 

către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   

c) Comisia de control managerial  intern are următoarele atribuţii:   

c1) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;   

c2) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare;   

c3) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor 

profesionale;   
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c4) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 

publice;   

c5) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 

şi între structurile scolii.   

Comisia  pentru  dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică-comisie cu caracter temporar –

Atribuțiile comisiei pentru  dezvoltarea profesională și evoluție în cariera didactică sunt: 

a) Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională. 

b) Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii elevilor. 

c) Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului. 

d) Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISJ şi CCD privind formarea și perfecționarea continuă. 

e) Asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice moderne. 

f) implementează standardele de calitate specifice; 

g) realizează şi implementează proceduri specifice activitatii comisiei. 

h) îndeplinește orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii. 

i) Elaboreaza planul managerial si planul de activitate ale comisiei ; 

j) Raspunde de organizarea portofoliului comisiei conform cerintelor/cerintelor stabilite la nivelul scolii, 

k) Atribuţiile responsabilului comisiei pentru  formarea și dezvoltare profesională continuă sunt 

următoarele :  

k1) Consiliază, susţine şi sprijină cadrele didactice din școală  în dezvoltarea profesională şi personală; 

k2) Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice; 

k3) Realizează la nivelul școlii un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare 

profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a 

cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare (conform MENCS), precum şi 

documentele transmise de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Casa Corpului Didactic Cluj 

cu privire la acest domeniu; 

k4) Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile profesorale şi 

de administraţie ale școlii; 

k5) Ţine evidenţa ciclului de formare în care se găseşte fiecare cadru didactic (perioade de 5 ani 

calculate de la data acordării definitivării în învăţământ); 

k6) Are evidenţa programelor de formare la care a participat/participă  personalul școală şi a 

competenţelor dobândite; 

k7) Stabileşte, împreună cu conducerea școlii, modalităţile prin care personalul care a urmat programe 

de formare îşi valorifică competenţele dobândite în activitatea la grupă şi în activităţi extraşcolare; 

k8) Consultă personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic din școală cu privire la nevoile de 

formare; 

k9) Stabileşte, împreună cu conducerea școlii, nevoile de formare ale angajaţilor şi participă la 

elaborarea planului institutional de dezvoltare profesională; 
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k10) Colaborează cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Cluj în vederea soluţionării nevoilor 

de formare identificate; 

k11) Transmite analiza de nevoi, identificată la nivelul unităţii de învăţământ, către CCD Cluj ; 

k12) Informează cadrele didactice din școală cu prevederile O.M. 5562/2011, art. 8, cu privire la 

acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile; 

k13) Participă în comisia de pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de 

organizare a formării continue (conform O.M. 5562/2011); 

k14) Promovează oferta de programe şi activităţile Casei Corpului Didactic Cluj la nivelul școlii; 

k15) Informează cadrele didactice din școală dacă este timpul să se înscrie la perfecţionare periodică / 

formare continuă; 

k16) Consiliază/îndrumă personalul din școală în alegerea programelor de formare şi în întocmirea 

dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice; 

k17) Participă la activităţile metodice periodice organizate de Casa Corpului Didactic Cluj; 

k18) Consultă permanent pagina web a Casei Corpului Didactic Cluj şi informează personalul din școală 

despre activităţile şi noutăţile publicate pe site (www.ccdcluj.ro); 

k19) Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Cluj 

şi cu inspectorul şcolar responsabil cu dezvoltarea resursei umane şi mentorat al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj. 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă- comisie cu caracter permanent 

Şedinţele comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară după o 

tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei şi este aprobată de directorul scolii; 

atribuțiile comisiei sunt: 

a) prin responsabilul său, comisia asigură angajaţilor instituţiei accesul la cele mai noi reglementări privind 

SSM, SU; 

b) răspunde de  instruirea SSM și pentru SU a personalului didactic, nedidactic, didactic auxiliar (la fiecare 

trei  luni colaborând cu reprezentantul firmei specializate cu care scoala are contract de colaborare. 

c) verifica fişele de instruire; 

d) realizează semestrial un plan managerial SSM, SU; 

e) urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere 

a incendiilor, ce revin personalului, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi 

nepăsare; 

f) acordă sprijin şi consiliere în caz de accident; 

g) întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru SSM ,SU şi solicită directorului fondurile 

necesare; 

h) urmăreşte procurarea materialelor SSM, SU a ultimelor acte normative şi aplicarea reglementărilor 

privind SSM, SU; 

i) răspunde de evacuarea clădirii în caz de incendiu, cutremur, inundaţie; 

j) prezintă   materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apăre în școală şi în afara 

școlii; 
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k) asigură condiţiile  normale de desfăşurare a activităţilor școlii în colaborare cu compartimentul 

administrativ. 

l) prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul angajat în 

activitatea de prevenire a incendiilor; 

m) urmăreşte procurarea materialelor specifice, a ultimelor acte normative şi aplicarea reglementărilor 

privind situaţiile de urgenta; 

n) urmăreşte efectuarea instruirii personalului angajat privind situaţiile de urgenta; 

o) implementează standardele de calitate specifice; 

p) realizează şi implementează proceduri specifice activitatii comisiei; 

q) îndeplinește orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii. 

r) Elaboreaza planul managerial si planul de activitate ale comisiei SSM, SU; 

s) Raspunde de organizarea portofoliului comisiei conform cerintelor/criteriilor stabilite la nivelul scolii. 

     Comisia pentru curriculum –comisie cu caracter permanent:  Şedinţele comisiei de curriculum  se 

desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei de curriculum şi este 

aprobată de directorul școlii ; atribuțiile comisiei sunt : 

a) implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate clasele; 

b) sondarea şi analizarea opiniilor elevilor si părinților  privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul 

şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor 

care să corespundă nevoilor elevilor; 

c) sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ şi realizarea 

acestora; 

d) întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de : 

d1) activităţi de învăţare eficientă ; 

d2) materiale didactice şi de învăţământ care au condus la o activitate educațională de calitate ; 

d3) instrumente de evaluare folosite în activitatea de evaluare a elevilor. 

e) implementează standardele de calitate specifice; 

f) realizează şi implementează proceduri specifice activitatii comisiei; realizeaza orice alte atribuţii 

decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al școlii. 

g) elaboreaza planul managerial si planul de activitate ale comisiei ; 

h) raspunde de organizarea portofoliului comisiei conform cerintelor/criteriilor stabilite la nivelul școlii. 

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

şi promovarea interculturalităţii(din comisie face parte și un reprezentant al părinților) – Şedinţele comisiei se 

desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei şi este aprobată de 

directorul școlii; atribuțiile comisiei sunt: 

a) este  responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului 

cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. 
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b) are obligaţia de a colabora cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în 

școală; 

c) elaborează rapoarte privind securitatea elevilor; 

d) promovarea, în cadrul școlii, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi 

democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copii sunt respectaţi şi integraţi 

fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, 

origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, 

apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, 

care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea 

principiilor şcolii incluzive.  

e) propune conducerii școlii măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei 

specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor şi a personalului 

din școală. 

f) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în școală; 

g) colaborarea cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în 

domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare 

şi a promovării interculturalităţii; 

h) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor/școlii, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea 

celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

i) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de  propuneri de soluţionare a acestora, 

consiliului de administraţie, directorului școlii sau consiliului profesoral, după caz; 

j) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării  măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor şcolii incluzive; 

k) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

l) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea  şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii ; 

m) elaborarea, anual/semestrial, a unui raport care să conţină referiri la  acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare ; 

n) implementează standardele de calitate specifice; 

o) realizează şi implementează proceduri specifice activitatii comisiei; 

p) îndeplinește orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al școlii. 

q) elaboreaza planul managerial si planul de activitate ale comisiei ; 

r) raspunde de organizarea portofoliului comisiei conform cerintelor/criteriilor stabilite la nivelul școlii ; 

Coordonatorul pentru programe și proiecte educative scolare și extrascolare––are următoarele 

atribuții: 
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a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din grădiniță; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale grupei; 

c) elaborează proiectul program ului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul 

şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, şi îl supune spre aprobare consiliului 

de administraţie; 

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor copiilor, precum şi posibilităţile 

de realizarea a acestora, prin consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor;  

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile 

educative”. 

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

k) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

l) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative la nivel de grupă; 

m) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative pentru dezvoltarea abilităților de 

viață, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educație 

rutieră, protecție civilă, stabileşte legături formale cu instituţii şi locale naţionale de cultură, biserici, 

inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului, 

direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare etc.; 

n) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia; 

o) coordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional; colaborează 

cu părinţi, instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale etc., pentru implementarea diferitelor 

activităţi educative extraşcolare; 

p) portofoliul coordonatorului conţine: 

p.1) oferta educaţională a activităţii educative extraşcolare din grădiniță; 

p.2) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

p.3) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare; 

p.4) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

p.5) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare; 

p.6) rapoarte de activitate semestriale si anuale; 

p.7) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii –CEAC -comisie cu caracter permanent-  Şedinţele CEAC se 

ţin lunar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului CEAC 

şi este aprobată de directorul școlii.  Atribuțiile CEAC sunt: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea școlii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;  

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 

respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare 

sau publicare, şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;  

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme 

abilitate sau cu instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  

(e) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va baza pe analiza raportului 

de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară. 

 

Art. 23. – În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat sub coordonarea şi 

monitorizarea Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE). 

 

Art. 24. – În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul medical. 

 

Art. 25.– În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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TITLUL III 

MANAGEMENTUL ȘCOLII 

 
Capitolul 1 

Conducerea şcolii 

 

Art. 26. –(1) Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” este condus de către Consiliul de Administraţie si  de 

director. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu Consiliul profesoral, 

cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor cu Consiliul şcolar al elevilor, cu autorităţile administraţiei publice locale. 

   (2) Conducerea școlii își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața 

școlii și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în 

conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.   

(3) Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” se desfăşoară potrivit 

principiilor din Declaraţia universală a drepturilor omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile copilului şi potrivit actelor 

normative generale şi speciale. 

 

Capitolul 2 

Consiliul de administratie 

 

Art. 27. – Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

art. 93 şi art. 96, şi OME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 

Art. 28. – (1)Consiliul de Administraţie este organ de conducere al Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” şi 

este alcătuit, conform legii,  din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 1 reprezentant al 

Consiliului Local, un reprezentant al cultului si 2 reprezentanti ai părinţilor. Directorul este membru  de drept al 

Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa 

consiliului profesoral. 

(2) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:  

a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor până la 

gradul IV inclusiv;  

b)deţinerea unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control în inspectoratul şcolar din judeţul în care 

funcţionează unitatea de învăţământ respectivă sau în Ministerul Educaţiei;  
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c)aplicarea unei sancţiuni disciplinare în ultimii doi ani, pentru care nu a intervenit reabilitarea; d)condamnarea 

pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei, cu intenţie, în împrejurări legate de exercitarea profesiei, 

până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării;  

e)calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respectivă, cu excepţia membrilor aleşi de către consiliul 

profesoral al unităţii de învăţământ. 

(3)Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele situaţii:  

a)înregistrarea a 3 absenţe nemotivate la şedinţele consiliului de administraţie;  

b)înlocuirea, în scris, de către autoritatea/structura care a desemnat persoana respectivă;  

c)ca urmare a renunţării în scris;  

d)ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra persoanei, cu intenţie, în împrejurări legate 

de exercitarea profesiei, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;  

e)ca urmare a primirii unei sancţiuni disciplinare pe perioada exercitării calităţii de membru al consiliului de 

administraţie;  

f)ca urmare a încetării, respectiv a suspendării contractului individual de muncă pentru o perioadă mai mare de 

60 de zile, în cazul cadrelor didactice; g)ca urmare a numirii într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi control în 

inspectoratul şcolar sau a numirii într-o funcţie în Ministerul Educaţiei; 

(4)Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a cel puţin 2/3 din membrii consiliului de 

administraţie, cu respectarea prevederilor anexei "Numărul minim necesar de membri şi voturi, după caz, pentru 

adoptarea hotărârilor consiliului de administraţie", care face parte integrantă din prezenta metodologie, denumită în 

continuare anexa la prezenta metodologie, în următoarele situaţii:  

a)săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ potrivit 

prevederilor legale în vigoare;  

b)neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul consiliului de administraţie conform hotărârii adoptate la 

constituirea acestuia.  

(5)Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, a calităţii 

de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a 

desemnat-o. După emiterea deciziei se reia procedura de numire/desemnare exclusiv pentru locul rămas liber în 

consiliul de administraţie. Procedura se finalizează în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. 

 

Art. 29. –  (1) Organizarea  si  funcţionarea  consiliului  de  administrație  al  liceului  se realizează prin: 

a) Prezența membrilor la ședințele CA este obligatorie. Dovada motivării absenţelor se anexează la 

documentele şedinţei consiliului de administraţie.  

b) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul 

membrilor acestuia, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta metodologie. În exercitarea atribuţiilor, 

consiliul de administraţie emite hotărâri; 

c) Hotărârile  CA  se  adoptă  cu  votul  a  cel  puțin  2/3  dintre  membrii  prezenți,  cu  excepțiile prevăzute de 

legislația în vigoare; 
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d) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu 

votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei la 

OME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

e) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (d), la 

următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului 

de administraţie, cu respectarea anexei la prezenta metodologie, iar hotărârile consiliului de administraţie 

se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din cei prezenţi; 

f) Horărârile CA privind bugetul și patrimoniul unității se iau cu majoritatea din totalul membrilor CA; 

g) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru 

ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele 

asemenea, se iau prin vot secret. În cazul şedinţelor desfăşurate on-line modalitatea de exercitare a votului 

secret va fi precizată de președintele CA. 

h) Directorul unității emite deciziile conform hotărârilor de CA; lipsa cvorumului de ședință și a cvorumului de 

vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința respective; 

i) Membrii CA care se află în conflict de interese nu participă la vot; 

j) La ședințele CA pot fi invitate și alte persoane, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi; discuțiile, 

punctele de vedere ale acestora se consemnează în procesul verbal de ședință și sunt asumate de aceștia 

prin semnătură; 

k) Menţiunea privind prezenţa la şedinţă şi îndeplinirea condiţiei de cvorum, discuţiile, punctele de vedere ale 

participanţilor, modalitatea de vot şi rezultatul obţinut în urma votării, precum şi hotărârea luată se 

consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt asumate de participanţi prin semnătură; 

l) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, 

observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. 

m) Procedura de desfăşurare on-line a şedinţelor consiliului de administraţie se stabileşte de către consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de 

desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie: fizic, on-line sau hibrid. 

n) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar în 

şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două treimi din numărul 

membrilor consiliului de administraţie.  

o) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de 

începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În 

cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Prin excepţie, în cazul 

şedinţelor extraordinare în care este necesară luarea unor decizii urgente sau al reluării şedinţelor, potrivit 

prevederilor art. 10 alin. (6), convocarea se poate realiza cu mai puţin de 24 de ore înainte. Procedura de 

convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: sub semnătură sau 
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prin poştă, fax, e-mail, alte mijloace electronice folosite de unitatea de învăţământ (de exemplu, Whats App, 

SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul unităţii. Convocatorul va conţine obligatoriu data, ora, modul 

şi locul de desfăşurare a şedinţei consiliului de administraţie, ordinea de zi/problematica abordată în 

şedinţă. 

p) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de 

începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În 

cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Prin excepţie, în cazul 

şedinţelor extraordinare în care este necesară luarea unor decizii urgente sau al reluării şedinţelor, 

convocarea se poate realiza cu mai puţin de 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră 

îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: sub semnătură sau prin poştă, fax, e-mail, 

alte mijloace electronice folosite de unitatea de învăţământ (de exemplu, Whats App, SMS etc.) stabilite 

printr-o procedură la nivelul unităţii. Convocatorul va conţine obligatoriu data, ora, modul şi locul de 

desfăşurare a şedinţei consiliului de administraţie, ordinea de zi/problematica abordată în şedinţă. 

q) Dacă după 3 convocări consecutive consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu respectarea 

prevederilor art. 32 , sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie 

sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de administraţie conform procedurii prevăzute la art. 5. În 

acest ultim caz, directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de 

administraţie. 

r) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţiiexcepţionale, 

şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

 

Art. 30. – La ședințe pot participa în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri 

educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi. 

 

Art. 31. – (1)Atribuţiile  consiliului  de  administraţie  al  unităţii  de  învăţământ  preuniversitar, sunt următoarele: 

1.a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;  

2.b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;  

3.c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;  

4.d) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, 

având componenţa prevăzută de legislaţie în vigoare;  

5.e) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu respectarea 

prevederilor legale;  

6.f) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;  

7.g) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;  

8.h) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişacadru a postului de director adjunct şi o propune 

inspectoratului şcolar;  
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9.i) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional-tip, aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor sau 

reprezentanţilor legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor în registrul matricol unic;  

10.j) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic;  

11.k) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unităţii;  

12.l) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi transmis spre 

aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări;  

13.m) dispune punerea în aplicare a hotărârilor luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte, dacă este cazul;  

14.n) aprobă raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi 

promovează măsuri ameliorative;  

15.o) validează raportul anual de activitate întocmit de director pe baza rapoartelor comisiilor şi compartimentelor din 

unitatea de învăţământ şi raportul anual de evaluare internă (RAEI);  

16.p) aprobă comisia de elaborare a proiectului Planului de dezvoltare instituţională/Planului de acţiune a şcolii, 

coordonată de director, precum şi comisiile de revizuire ale acestuia; aprobă Planul de dezvoltare instituţională/Planul 

de acţiune a şcolii şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului şi al directorului 

adjunct;  

17.q) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna 

funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective 

de muncă aplicabile;  

18.r) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat şi ale numărului de 

posturi aprobate;  

19.s) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în 

bugetul aprobat, conform legii;  

20.t) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte utilizarea 

acestora în concordanţă cu Planul de dezvoltare instituţională/Planul de acţiune a şcolii şi planul managerial pentru anul 

în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi 

de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia 

acesteia;  

21.u) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea 

altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;  

22.v) avizează planurile de investiţii;  

23.w) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel postliceal de stat, 

nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare;  

24.x) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;  
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25.y) în unităţile de învăţământ particular avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor 

adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual 

de muncă;  

26.z) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice în 

ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;  

27.aa) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea de învăţământ, în baza 

solicitărilor depuse de acesta;  

28.bb) aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;  

29.cc) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a bibliotecii 

şcolare în unitatea de învăţământ;  

30.dd) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formaţiunilor de studiu din unitatea de învăţământ;  

31.ee) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;  

32.ff) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după şcoală", în funcţie de 

resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;  

33.gg) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;  

34.hh) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic avizează programele şcolare pentru curriculumul în 

dezvoltare locală (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;  

35.ii) aprobă orarul desfăşurării cursurilor din unitatea de învăţământ;  

36.jj) aprobă, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, la cererea 

directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din 

cadrul unităţii de învăţământ, cu informarea inspectorului şcolar general;  

37.kk) aprobă în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă 

determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor de curs şi a pauzelor, cu informarea inspectoratului 

şcolar;  

38.ll) stabileşte şi aprobă măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative, inclusiv 

modalităţi care vizează activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului, pentru toţi elevii unităţii de  

învăţământ;  

39.mm) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;  

40.nn) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor din unitatea de învăţământ;  

41.oo) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă; 42.pp) stabileşte 

procedura de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unitatea de învăţământ; 43.qq) sesizează, în scris, primăria 

din localitatea de domiciliu a elevului, cu privire la cazurile în care părintele sau reprezentantul legal nu asigură 

şcolarizarea elevului minor în perioada învăţământului obligatoriu şi nu ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la 

finalizarea studiilor;  

44.rr) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, calendarul de 

desfăşurare, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral; 
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 45.ss) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale 

elevilor din unitatea de învăţământ;  

46.tt) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ; 

 47.uu) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;  

48.vv) aprobă componenţa comisiilor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, precum şi datele şi 

modalităţile de desfăşurare a examenelor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, respectiv a 

examinărilor/testărilor organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a, în clasa pregătitoare pentru unităţile de 

învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, precum şi modalităţile de susţinere a examenelor de diferenţe;  

49.ww) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi primar/diriginţilor la 

grupe/clase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

50.xx) aprobă criteriile specifice de selecţie a coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare şi aprobă numirea acestuia după consultarea de către director a consiliului profesoral;  

51.yy) aprobă organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare, didactice 

auxiliare şi nedidactice şi validează rezultatele concursurilor, conform legislaţiei în vigoare; 52.zz) aprobă comisia de 

evaluare a activităţii cadrelor didactice şi realizează anual evaluarea activităţii personalului, conform prevederilor legale;  

53.aaa) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală pentru întreg personalul 

angajat, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, solicitarea unui nou examen medical complet, care 

se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; hotărârea consiliului de administraţie nu este publică 

până la obţinerea rezultatului examenului medical;  

54.bbb) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de 

Metodologiacadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în vigoare, 

aprobată prin ordin de ministru;  

55.ccc) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate;  

56.ddd) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ de stat, numit în funcţie ca urmare a 

promovării concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu respectarea 

prevederilor anexei la prezenta metodologie, sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii 

acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;  

57.eee) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, numit în funcţie ca 

urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare 

pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie; propune un cadru didactic din unitatea de învăţământ respectivă sau 

un cadru didactic pensionat, în vederea numirii în funcţia vacantă/temporar vacantă de director/director adjunct, până 

la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, în conformitate cu prevederile art. 2541 alin. (3) 

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

58.fff) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de muncă, 

şi revizuirile acesteia, după caz;  
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59.ggg) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ 

preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, 

ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;  

60.hhh) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea concediilor de odihnă, precum şi efectuarea concediilor fără plată 

şi a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile 

şi regulamentului intern;  

61.iii) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor, personalului  

didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;  

62.jjj) sancţionează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;  

63.kkk) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 64.lll) aprobă, în limita bugetului 

alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului 

profesoral; mmm) administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

 (2)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte şi orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, acte 

administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile, inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă 

determinată, în situaţii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale. 

Art. 32.- (1) Atribuțiile președintelui CA: 

a)conduce şedinţele consiliului de administraţie; 

 b)coordonează elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie şi le supune 

spre aprobare membrilor consiliului de administraţie la începutul fiecărui an şcolar;  

c)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie; d)întreprinde 

demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie; e)desemnează ca secretar al 

consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este 

membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;  

f)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării 

şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;  

g)răspunde de elaborarea şi gestionarea documentelor consiliului de administraţie.  

(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de o alta persoană 

desemnată de preşedintele CA. 

(3) Secretarul CA nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii: 

a)asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele prevăzute de metodologie, a membrilor consiliului de 

administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;  

b)constituie, înregistrează, leagă şi numerotează registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi 

registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;  

c)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;  

d)redactează hotărârile consiliului de administraţie, pe baza procesului-verbal al şedinţei, şi le prezintă 

preşedintelui, care le semnează; afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie, în loc vizibil la 
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sediul unităţii de învăţământ şi pe pagina web a acesteia; în situaţia în care hotărârile conţin informaţii cu privire 

la datele cu caracter personal, acestea se anonimizează;  

e)transmite, la cerere, membrilor consiliului de administraţie, observatorilor şi invitaţilor, în copie, hotărârea 

consiliului de administraţie, procesul-verbal al şedinţei şi, după caz, anexele acestuia, cu anonimizarea datelor 

cu caracter personal;  

f)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.  

(4) Documentele CA sunt: 

a)graficul şi tematica şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie, hotărârea privind atribuţiile membrilor 

în cadrul consiliului de administraţie şi procedurile consiliului de administraţie; b)convocatoarele consiliului de 

administraţie/dovezi ale convocării prin mijloace electronice;  

c)registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;  

d)dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări etc.);  

e)registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;  

f)dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor 

consiliului de administraţie.  

(5)În procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie, secretarul consiliului de administraţie consemnează:  

a)prezenţa membrilor consiliului de administraţie la şedinţe;  

b)prezentarea ordinii de zi a şedinţelor, de către preşedintele consiliului de administraţie, respectiv aprobarea 

ordinii de zi de către membrii consiliului de administraţie;  

c)rezultatul votului privind aprobarea/respingerea celor propuse, prin indicarea numărului de voturi "pentru", 

numărului de voturi "împotrivă" şi a numărului de abţineri, precum şi numele membrilor consiliului de 

administraţie care votează "împotrivă" sau se abţin;  

d)intervenţiile pe care le au membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii, în timpul şedinţei 

respective  

(6)Numele şi semnăturile olografe ale participanţilor la şedinţe sunt consemnate la sfârşitul procesului-verbal al fiecărei 

şedinţe; preşedintele consiliului de administraţie semnează, după membri, pentru certificarea celor consemnate în 

procesele-verbale.  

(7)Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de 

administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează 

de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează 

pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.  

(8)Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod 

direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ. În situaţia existenţei unei suspiciuni cu privire la legalitatea emiterii 

hotărârii consiliului de administraţie, preşedintele are obligaţia de a anunţa inspectoratul şcolar şi nu emite decizia de 

punere în aplicare a hotărârii/nu pune în aplicare hotărârea până la clarificarea de către inspectoratul şcolar a aspectelor 

privind legalitatea.  
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(9) Registrele și dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele 

CA și la secretarul CA. 

(10) Hotărârile CA se afișează la avizier și pe pagina web a școlii. 

(11) Hotărârile CA sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct sau indirect în 

activitatea școlii. 

(11)Hotărârile CA pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile 

reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Capitolul 3 

Directorul 

 

Art. 33. – (1)Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” şi reprezintă 

unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. 

(2) Ocuparea funcţiei de director  se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

Art.34. – Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

şi în capitolul 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, respectiv: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de 

administraţie; 

b) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu aprobarea consiliului de administraţie; 

c) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

d) stabileşte componenţa comisiilor cu avizul consiliului de administraţie; 

e) elaborează proiectul schemei de încadrare şi îl supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

f) asigură, prin comisia pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a curriculumului pentru 

învățământul preșcolar ; și respective învățământul primar. 

g) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a  liceului şi o propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

h) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, 

pe care le transmite Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de 

Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR); 

i) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de   Organizare și Funcționare; 

j) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

k) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 
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l) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

invatatoarele/dirigintii  la nivel de clase precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare; 

m) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor cu caracter permanent, temporar și ocazional  din cadrul 

liceului în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

n) propune consiliului de administraţie, spre  aprobare,  Calendarul  activităţilor extracurriculare al școlii; 

o) elaborează instrumente de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare  a tuturor activităţilor, 

care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

p) asigură, prin responsabilii comisiilor  metodice  si  comisiei  de  curriculum,  aplicarea planului de învăţământ, 

a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

q) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv- educativ, prin 

verificarea documentelor, prin asistenţe la activități şi prin participări la diverse activităţi educative 

extracurriculare şi extraşcolare; 

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din liceu 

s) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de 

învăţământ; 

t) aprobă desemnarea responsabilor pe diferite activități educaționale  cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele liceului pe care il 

conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;  

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) aprobă vizitarea școlii, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac 

excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de 

învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ. 

z) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie; propune consiliului de administraţie anularea 

hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre 

acestea. 

aa)coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii de 
învăţământ şi stabileşte, în acord cu cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora. 
 

Art.35. – În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau 

individual şi note de serviciu. 

 

Art. 36. – Directorul este preşedintele Consiliului profesoral. 
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Art. 37. – (1)Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu cultului şi/sau, după caz, cu 

reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. 

(2) În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru  didactic,  membru al Consiliului de 

administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

 

Art. 38. – Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  în faţa 

Comitetului de părinţi şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a Inspectoratului Şcolar 

Județean Cluj. 

 

Capitolul  4 

Consiliul profesoral 

 

Art. 39. – Consiliul profesoral este format personalul  Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”” şi este prezidat 

de către directorul şcolii. 

 

Art.40. – (1)Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la 

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Tematica CP este 

propusă de directorul şcolii şi aprobată în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. 

(2) (În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 
 excepţionale,  şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă 

 

Art. 41. – Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 şi în art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar. 

 

Art. 42. – La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa 

nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice 

la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere 

sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar /nedidatiic este obligat să participe la şedinţele 

Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 

 

Art. 43. – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La 

sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii Consiliului profesoral şi alți invitaţi, sunt obligaţi să semneze procesul-verbal 

încheiat cu această ocazie. 

 

Art. 44. – Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, în baza votului cadrelor 

didactice,care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consilului profesoral. 
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Capitolul 5 

                                                                Consiliul clasei 

 

Art. 45. — (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul liceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic 

care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei. 

 (2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea profesorului 

diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.  

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele 
consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de 
videoconferinţă.  
 

Art. 46. —(1)  Consiliul clasei are următoarele obiective:  

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;  

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;  

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în 

sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;  

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare. 

(2)  Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru 

elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora 

în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor la purtare;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel 

puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor iar profesorul diriginte aplică sancţiunile disciplinare prevăzute 

pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 47. — (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul 

a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de 

şedinţă.  

(3) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului clasei, constituit la nivelul fiecărei 

clase.  

(4)  Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se păstrează la profesorul diriginte, până 

la sfârşitul anului şcolar, după care se arhivează.  
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(5) Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.  

Art. 48. — 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 
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PERSONALUL LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST ”MARANATHA”  
Capitolul 1 

Personalul școlii 

 

Art. 49. – Personalul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”este format din personal didactic, personal 

didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

 

Art. 50. – Personalului Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” îi este interzis să desfăşoare acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

 

Art. 51. – Personalul din şcoală are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială 

şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor. 

 

Art. 52. – Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, 

fizic sau emoţional elevii sau colegii. 

 

Art. 53. – (1) Selecţia personalului din LiceulTeologic Adventist ”Maranatha”  se face prin concurs/examen, 

conform normelor specifice în vigoare. 

(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul şcolii. 

 

 

Capitolul 2 

Personalul didactic 

 

Art. 54. – Personalul didactic din cuprinde persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia (cadru didactic de 

predare, profesor psihopedagog). 

 

Art. 55. – Cadrele didactice din Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  au următoarele drepturi: 

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile 

lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către 

Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului 

didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau 

lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, 

o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii; 

b) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 

o conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de 

învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

o utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale; 
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o punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

o organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică; 

o înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice 

şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

o participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de 

muncă; 

c) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate 

şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii 

didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a 

personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de 

alarmare pentru situaţii de urgenţă, respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice 

şi conducerea şcolii; 

d) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o 

conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de 

către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv; 

e) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul 

învăţământului şi al societăţii româneşti; 

f) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi 

culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

g) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni 

în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al şcolii, precum şi 

demnitatea profesiei de educator; 

h) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea 

 integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de 

administraţie al şcolii. 

Art. 55. – Cadrele didactice din Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” au următoarele obligaţii: 

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să 

acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 

definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile; 

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un formular 

specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, împreună cu Ministerul 

Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ; 

c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, 

cum sunt: 

 

o prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona limitrofă; 

o comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; 

o practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în 

manieră obscenă, a corpului; 
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d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore 

să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile 

repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se 

sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

 

e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de 

elev în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la 

clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, 

dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ținuta decentă a elevilor și existența legitimației 

de elev, să solicite elevilor închiderea telefoanelor, la începutul fiecărei ore și depozitarea lor în locurile 

special amenajate. 

h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei 

respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor 

efectuate de către director; 

i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 10 zile de la  începerea anului şcolar 

planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de 

responsabilul comisiei metodice; 

j) cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri din 

motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor; 

k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi 

partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale; 

l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în 

îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 

m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la 

competenţa profesională a altor cadre didactice; 

n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui şi să motiveze absenţe, să comunice note, 

să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

o) cadrelor didactice le este interzisă categoric scoaterea elevilor de la ore din motive de indisciplină sau 

din alte motive. 

p) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala; 

q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii 

diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii; 

r) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului clasei; 

s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; 

t) cadrele didactice au obligația de a respecta servicul de suplinire elaborat de Comisia de orar. 

u) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important în 

evaluarea activităţii; în unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care 
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acesta are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul 

de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de 

numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ; refuzul 

exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară. 

 

Art. 56. – Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ - (1) Personalul didactic, 

personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Art. 57. – (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. 

Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia efectuării 

serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii; 

(2) Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în sala profesorală și pe 

hol/holuri.  

             (3) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii: 

a) Profesorul de serviciu aplica  graficul suplinirilor pentru cadrele didactice care lipsesc, verifică existența 

cataloagelor și răspunde de securitatea lor pe toata durata turei sale. La sfarsitul zilei, inchide cataloagele si 

incheie procesul- verbal in care precizeaza daca lipsesc cataloage, asigură semnarea condicii de prezenţă de 

către toţi profesorii si consemnează în procesul- verbal  profesorii  absenţi şi întârziaţi. Orice profesor care 

foloseste un catalog in afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la cunostinta profesorului de serviciu 

acest fapt, precum si perioada de timp cat va retine catalogul respectiv. 

b) Profesorul de serviciu raspunde de ordinea si disciplina in scoala in timpul pauzelor si semnaleaza conducerii 

scolii prezenta persoanelor straine, precum si eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada 

desfasurarii serviciului.  

c) Cadrul didactic de serviciu trebuie să ia legătura cu elevii de serviciu pentru a-i cunoaşte, a-i îndruma pentru 

respectarea cu stricteţe a orelor de sunat pentru intrare/ieşire la ore, precum şi a altor  sarcini.  

d) În timpul pauzelor trebuie să supravegheze activitatea elevilor pentru a preveni situaţii cum ar fi: fumatul, 

violenţa pe coridoarele şcolii, violenţe de limbaj, distrugerea mobilierului şcolii etc. 

e) Trebuie să asigure buna desfăşurare a intrării şi ieşirii elevilor la schimbarea turelor şi să controleze ţinuta 

vestimentară a acestora. 

f) Verifica prin sondaj in pauze daca salile de clasa sunt bine intretinute și dacă elevii de serviciu isi indeplinesc 

constiincios atributiile. 

g) Consemneaza imediat deteriorarea bunurilor materiale constatate sau semnalate de alte persoane in registrul 

profesorului de serviciu 

h) Avertizează  imediat cadrele medicale în legătură cu eventualele accidentări ale elevilor în timpul pauzelor. 

i) Semnalează diriginţilor ţinuta necorespunzătoare a elevilor şi dacă elevul de serviciu şi-a îndeplinit sarcinile. 

j) neîndeplinirea  atribuțiilor de profesor de serviciu duce la  emiterea notei de serviciu. 
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Art. 58. – (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de 

administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului. 

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului cu 

această responsabilitate. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la  fiecare 
formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la 
avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ. 

(4) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o 
programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a 
dirigintelui, poate participa şi elevul. 

(5) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte 
stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea 
problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: 

calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, 
prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă  

(6) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi având în vedere și prevederile art. 68  
și 69 din ROFUIP aprobat prin OMEC 5447 din 31.08.2020 :  

1. organizează şi coordonează: 
a)activitatea colectivului de elevi; 
b)activitatea consiliului clasei; 
c)întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte 
ori este cazul; 
d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 
e)activităţi educative şi de consiliere; 
f)activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv 
activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

2. monitorizează: 
a)situaţia la învăţătură a elevilor; 
b)frecvenţa la ore a elevilor; 
c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 
e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 
voluntariat; 

3. colaborează cu: 
a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-
educativ, care îi implică pe elevi; 
b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 
clasei; 
c)directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de 
elevi,pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 
bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură 
cu 
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colectivul de elevi; 
d)asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care 
vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi 
parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
e)alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
f)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 
elevilor clasei; 
g)persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 
referitoare la elevi; 

4. informează: 
a)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ; 
b)elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi 
examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al 
elevilor; 
c)părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, 
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau 
reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 
d)părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ; 
e)părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

             5. alte atribuții:  
a)completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala 
tatălui, prenume, număr matricol); 
b)motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
c)propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, 
în conformitate cu reglementările prezentului regulament; 
d)aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de 
către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la 
purtare; 
e)pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu 
prezentul regulament şi statutul elevului; 
f)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează 
în catalog şi în carnetul de elev; 
g)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 
h)propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
i)completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 
portofoliului educaţional al elevilor; 
j)întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

6. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare sau fişa postului 
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Art. 59. – (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul 

unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la alegerea consiliului profesoral. 

(2) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea 

conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor 

MENCȘ privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 

(3) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul şcolii în 

colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar 

al elevilor. 

(4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă Consiliului de 

administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii. 

(5) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordoneaza activitatea 

Consiliului Reprezentativ la Părinților și activitatea Consiliului școlar al elevilor. 

(6) Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stabilite 
de art. 60-63 din ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447 din 31.08.2020 intrat în vigoare din 09.09.2020. 
 

 

 

 

Capitolul 3 

Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic 

 

Art. 60. – (1) În Liceul Teologic Adventist ”Maranatha” personalul didactic auxiliar este format din: secretar, 

bibliotecar, administrator financiar și de patrimoniu, pedagogi/supraveghetor de noapte. 

(2) Personalul nedidactic este format din:  muncitori de întreținere și femei de serviciu. 

 

Art. 61. – Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 

modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în 

vigoare. 

 

Art. 62 (1) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de 

legislaţia în vigoare. 

         (2) Angajaţii  pot  beneficia de zile de învoire pentru situații neprevăzute , cu găsirea unui înlocuitor pentru zilele 

solicitate. 

 

Art. 63. – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii: 

a) să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi 

responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului; 
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b) să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele 

în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director; 

c) să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul 

nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei; 

d) a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru 

instituţie; 

e) personalul didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea şcolii, de 

inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în 

care activează; 

f) personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc 

strict instituţia sau personalul instituţiei; 

g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate 

activităţile desfăşurate în ziua respectivă; 

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, 

vizat la zi; 

 

Art. 64. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare 

cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postu lui 

personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea de sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor, 

conform ROI și Codului Muncii; 

 

Art. 65. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii. 

 

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de 

completarea raţională a fondului de publicaţii. 

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt: 

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale; 

b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia 

şi regulile PSI; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 

d) ţine evidenţa fondului de publicaţii; 

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de  informare ale utilizatorilor; 

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, 

precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

siguranţă existente în unitatea de  învăţământ. 

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii 

diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; 

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 
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k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii. 

 

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii. 

 

Art. 66. – (1) Compartimentul secretariat se compune din secretar şi este subordonat directorului şcolii. 

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte pesoane interesate, potrivit 

unui program de lucru aprobat de director. 

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform art. 73-75   
din ROFUIP, aprobat prin aprobat prin OMEC 5447 din 31.08.2020 intrat în vigoare din 09.09.2020. 
a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte 

categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de 

administrație ori de către directorul unității de învățământ; 

d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a 

evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, 

în baza hotărârilor consiliului de administrație; 

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă 

elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale 

examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa 

postului; 

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a 

statelor de funcții pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate 

cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență 

școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; 

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului 

educației naționale; 

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă 

de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, deținerea și 

folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului 

educației naționale; 

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 

l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre 

școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ; 
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n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ; 

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; 

p) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate 

cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din cadrul 

autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități competente în soluționarea 

problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de 

muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în 

sarcina sa. 

t) Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind 

responsabil cu siguranța acesteia. 

u) Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul 

verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existența tuturor 

cataloagelor. 

v) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

w) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de 

către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul 

prealabil al personalului solicitat. 

x) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror  

acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs. 

(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat. 

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală, elevii trebuie să prezinte la secretariat o 

adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite. 

(7) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor. 

(8)  Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente școlare, de 

condiționarea obținerii de beneficii materiale. 

 

Art. 67. – (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului şcolii. 

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform art. 96 din ROFUIP: 

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor 

colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 
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f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de învățământ și 

înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de 

administrație consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 

i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul local și față de terți; 

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv 

de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității; 

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie; 

n) exercitarea  oricăror  atribuții  și  responsabilități,  prevăzute  de  legislația  în  vigoare,  de  contractelor colective 

de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație. 

 

Art. 68. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de întreţinere şi 

îngrijire.). 

(2) Serviciul de administraţie este condus de  administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului şcolii. 

(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art. 101 din ROFUIP: 

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 

b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de 

învățământ; 

c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ; 

e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității de învățământ; 

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența, 

utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului financiar-

contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile; 

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia securității și 

sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor de atribuire 

a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice; 

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de 

închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice; 

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele contabile. 

Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 
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(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator 

sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile 

îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

 

Art. 69.  (1)  Personalul nedidactic  beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare. 

 

Art. 70. – (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii: 

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii împreună cu 

şeful compartimentului administrativ; 

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi 

atribuţiilor din fişa postului; 

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de 

administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, în 

interesul instituţiei; 

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul 

didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală; 

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de 

interesele instituţiei; 

g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, 

vizat la zi. 

(2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa 

postului, în conformitate cu ROI  al Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” și Codul Muncii. 

 

Art. 71. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare 

cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului 

personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea de sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 
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TITLUL   V 

                                                     ELEVII 
Capitolul  1 

Dispoziţii generale 
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Art. 72. – (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale. 

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se dobândește prin înscrierea în unitatea de învățământ în conformitate cu 

metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile 

existente în programul şcolii. 

 

Art. 73— (1) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat 

de către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi și se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ; 

 (2) Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor, care consemnează în mod obligatoriu 

fiecare absenţă. 

(3) Motivarea absenţelor se face de către  profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative; 

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

actele justificative pentru absenţele copilului său.  

(5) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul 

cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de 

externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să 

aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale 

elevilor; 

(6) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în 

prealabil de motivare de către directorul unităţii; 

(7) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului 

şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.  

(8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (7) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

 

Art.74. — (1) La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a 

profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive 

şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ 

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

naţional şi internaţional.  

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

şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea 

scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.  

Art. 75. — Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului şcolar 

la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.  

 

Capitolul 2 

Drepturile elevilor. Recompense 
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Art.76. Elevii se bucură de toate drepturile legale prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și al statulului elevului 

aprobat OM. 4742 din 10.08.2016, astfel: 

(1). Elevii beneficiază de învăţământ gratuit (pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, 

baza materială şi didactică de care dispune scoala-Elevii pot beneficia de burse, conform legislaţiei în vigoare şi de 

credite pentru studii acordate de bănci. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate foarte bune 

la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. 

(2). Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale unitatii scolare, ale diferitilor agenţi 

economici, sponsori etc. 

(3). Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:  

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, 

precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.  

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport în conformitate cu prevederile 

legislative; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu 

pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru 

pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale 

şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a 

burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării 

liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („Bani de liceu”), respectiv pentru 

suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul 

profesional („bursa profesională”) ;  

g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, 

inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie 

zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal 

cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în 

centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;  

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente;  

i) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în 

condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;  

j) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum 

şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, 

asigurate de către stat.  
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k) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către 

Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

l) dreptul la asistenţă medicală, psihologică gratuită în cabinetul medical, psihologic ori în unităţi medicale de 

stat;  

m) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de 

film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.  

n) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai 

statului român, conform legii;  

(4) a) în vederea stabilirii burselor şcolare consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, 

cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform 

legii;  

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;  

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane 

juridice sau fizice, conform legii;  

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;  

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate 

pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în 

condiţiile legii.  

(5) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi 

într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi 

al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi 

de internat. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus pentru transportul local, pe C.F.R. precum şi la spectacole, muzee 

şi manifestări cultural-sportive. 

(6) Elevii au dreptul să participe la activităţi extraşcolare organizate de liceu precum şi la cele care se desfăşoară în 

cluburile elevilor, baze/cluburi sportive, de agrement, tabere, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare 

a acestora, cu aprobarea dirigintelui şi a directorului. De asemenea ei trebuie să prezinte o adeverinţă din care să 

rezulte calitatea de membru al clubului, valabilă pe anul în curs. 

 (7) În cadrul scolii au loc diverse manifestari cultural-artistice cum ar fi: Balul Bobocilor, Spectacol de Crăciun, Balul 

Absolvenţilor etc. organizate de elevi sub îndrumarea profesorilor. La aceste manifestări poate lua parte orice elev care 

frecventează cursurile . 

(8)  În liceul nostru este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii precum şi libertatea de 

asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care funcţionează pe baza unui statut propriu, 

aprobat de director. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în scoala numai 

cu aprobarea directorului. Aprobarea va fi condiţionată de existenţa unor garanţii privind asigurarea securităţii 

persoanelor şi bunurilor de către organizatori. 

a) În cazul în care conţinutul şi forma revistelor sau conţinutul activităţilor contravin legislaţiei în vigoare, directorul 

poate suspenda sau interzice activitatea cercului respectiv sau de editare a revistei. 
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b) Pentru rezultatele deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară şi pentru o conduită exemplară, elevii pot fi 

recompensaţi, după caz, astfel: 

• evidenţierea în faţa colegilor de clasă; 

• evidenţierea de către conducerea şcolii, în careuri organizate în recreaţiile şcolare, în faţa colegilor de 

şcoală; 

• evidenţierea elevilor merituoşi în faţa Consiliului profesoral; 

• comunicare scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat; 

• trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de odihnă, parţial sau total suportate financiar de către 

şcoală, prin agenţi economici sau sponsori; 

• acordarea de burse de merit, de studii sau alte forme de recompensare materială acordate de stat sau 

prin alte forme de încurajare financiară; 

• acordarea de premii, diplome; 

Acordarea de premii la sfârşitul anului şcolar, cu ocazia sărbătoririi Zilelor liceului sau în cadrul altor manifestări 

se va face la propunerea profesorului diriginte sau a directorului şcolii. Premiile pentru rezultate deosebite la 

învăţătură, se acordă la sfârşitul anului şcolar astfel: 

• premiul I – peste 9,50; 

• premiul al II-lea – între 9 şi 9,49; 

• premiul al III-lea între 8,50 şi 8,99;  

•  pentru următoarele  medii până la 8,00  se pot acorda menţiuni. 

Pentru acordarea acestor premii este obligatorie media 10 la purtare. 

Pot fi recompensaţi cu premii si : 

• elevii care s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

• elevii care au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expozitii  şi alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, internaţional; 

• elevii care au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar 

 

Art. 77. –Alte drepturi - elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:  

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de 

învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;  

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  

 

 

Capitolul 3 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor 

 

Art. 78.  Elevii au următoarele îndatoriri:  
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a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi 

de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”;  

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate;  

e) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa 

elevilor şi a cadrelor didactice.  

f) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;  

g) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  

h) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de 

învăţământ preuniversitar;  

i) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia 

de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;  

j) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor 

obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură  

cu situaţia şcolară; 

k) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;  

l) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii 

de învăţământ;  

m) de a cunoaşte şi respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

n) de a avea un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile 

de circulaţie;  

o) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale 

ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de 

protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.  

p) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul 

unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  

 

Art. 79. Elevilor le este interzis:  

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev 

şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau 

care lezează imaginea publică a unei persoane;  

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;  

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;  
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e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ;  

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unităţilor de învăţământ;  

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la 

această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului 

didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;  

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;  

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj 

şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;  

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;  

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, doar pentru motive bine 

întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical a şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la 

medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul 

programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea 

unor probleme urgente de familie; 

l) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor/profesorilor de serviciu. 

 

 

Capitolul 4 

Sancţionarea elevilor  

 

Art. 80. (1) Elevii Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile 

legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor 

Statutului elevului aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor 

extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.  

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  

a) observaţie individuală;  

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale;  

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  

e) preavizul de exmatriculare;  

f) exmatriculare.  
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(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.  

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.  

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

 (8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.  

Art. 81. Sancţiuni (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a 

normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea 

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

Art. 82. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu 

menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.  

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de 

sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al consiliului clasei şi într-un 

raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului, în vederea stabilirii 

notei la purtare.  

(3) Sancţiunea se înregistrează registrul de sancțiuni al școlii, iar la sfărșitul semestrului se înregistrează în catalogul 

clasei, precizându-se numărul documentului; 

(4). Sancţiunea, poate fi însoţită de scăderea notei la purtare și se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei; 

(5) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru 

elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire 

 

Art. 83. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţamant.  

Art. 84. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 

document care se înmânează de către profesorul diriginte, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal 

al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  

Art. 85. (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează 

nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate 

pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal.  

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul 

consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.  

Art. 86. (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.  

(2) Exmatricularea poate fi:  

mailto:lta_maranatha@yahoo.com


 
 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “MARANATHA” 

Str. Mehedinți , nr.80A , Cluj-Napoca 400685 

Tel./Fax +40-264-456894 e-mail: liceulmaranatha@gmail.com 

 

50 
 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi 

an de studiu;  

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;  

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;  

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, 

se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul 

act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 

puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.  

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost 

aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.  

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul 

de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal.  

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei, 

conform legislatiei in vigoare. 

Art. 87. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul 

superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul 

profesoral.  

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei, 

conform legislatiei in vigoare.  

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul 

de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelu i, 

tutorelui sau susţinătorului legal.  

Art. 88. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 

ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 

apreciate ca atare de către consiliul profesoral.  

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se stabileşte şi 

durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului 

Educaţiei propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau 

orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.  

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul 

matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, conform legislatiei in vigoare. 

 

Art. 89. Anularea sancţiunii (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul 

se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă 
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de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea 

notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.  

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat 

sancţiunea.  

Art. 90. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, 

la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul 

de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  

În caz de absenţe nemotivate : 

• pentru 10 absenţe nemotivate sau 10% absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină pe 

semestru - se scade un punct la purtare şi se înştiinţează părinţii.  

• pentru 20 de absenţe nemotivate sau 15% absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină 

pe un an şcolar, elevul va fi sancţionat cu scăderea a 2 puncte a mediei la purtare şi va primi preaviz 

de exmatriculare pe care îl vor semna părinţii.  

• pentru 30 absenţe nemotivate sau 20% absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină pe 

un an şcolar, elevul va fi sancţionat prin scăderea cu 3 puncte a mediei la purtare şi elevul in prezenta 

parintelui este discutat in Consiliul Profesoral. 

• in cazul elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a pentru 40 de absenţe nemotivate sau pentru cel puţin 30% 

absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină elevul va fi exmatriculat cu drept de 

înscriere în anul următor, daca nu are alte abateri disciplinare. 

• in cazul elevilor din clasele a IX-a şi a X-a pentru 40 de absenţe nemotivate sau pentru cel puţin 30% 

absente nemotivate din totalul orelor la o singură disciplină, se vor convoca de catre diriginte parintii in 

Consiliul Profesoral. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ 

cu profil militar, confesional şi pedagogic; 

(3) Pentru abateri disciplinare elevii vor fi convocaţi la comisia de disciplină, care va decide, în funcţie de gravitatea 

faptelor sanctiuni ( scăderea mediei la purtare, ore de muncă în folosul comunităţii, eliminarea de la şcoală pe o anumită 

perioadă). 

Art. 91.. Pagube patrimoniale (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor 

unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. In cazul in care vinovatul nu a fost identificat, 

raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv. In cazul repetarii producerii 

de daune elevul/elevii vor fi sanctionați prin prestarea unei activitati in folosul scolii, activitate care se va desfasura in 

afara orelor de curs. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat 

cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor 

achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea 

sau deteriorarea manualelor şcolare.  
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Art. 92. Contestarea (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, 

de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al 

unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.  

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ 

din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.  

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 

 

 

Capitolul 5 

Consiliul elevilor 

Art.93 – (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” 

și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ și respectă precizările 

legislatiei in vigoare. 

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.  

(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile unității de învățământ, 

elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național al elevilor.  

(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul 

profesoral și consiliul elevilor.  

(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii 

necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului executiv și Adunării generale a 

respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din veniturile școlii.  

Art. 94 – Consiliul elevilor are următoarele atribuții:  

a) reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului adjunct și 

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;  

b) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de 

învățământ despre acestea și propunând soluții; 

c) sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;  

d) dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;  

e) poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;  

f) sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ; 

g) propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare; 

h) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

i) organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care 

posturile sunt vacante; alegerile se vor realiza în conformitate cu precizările statutului elevului, art. 39 - art. 47; 

j) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii. 

Art. 95. – Întrunirile consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de 

preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice. 
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Art. 96. – Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întruniri, iar când din motive obiective nu 

pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului. 

Art. 97. – Preşedintele consiliului elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea 

acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al şcolii toate problemele discutate în cadrul 

şedinţelor consiliului. 

Art. 98. – Toate propunerile avansate de către consiliul elevilor vor fi notate de către secretar, care va întocmi 

un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia. 

Art. 99.– Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să 

asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate. 

Art. 100. - Membrii consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu 

care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile 

în cauză. 

Art. 101. – Secretarul consiliului scolar al elevilor va întocmi un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor 

elevilor. 

Art. 102. – Secretarul consiliului scolar al elevilor are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a întrunirilor şi 

de a aduce la cunoştinţă membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. Preşedintele are datoria de 

a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală. 

Art. 103. – Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de 

corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare. 

 

 

. Capitolul  6 

Activitatea educativa extrașcolara 

 

  Art. 104 – Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  este concepută ca 

mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și 

ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme  

comportamentale ale elevilor.  

Art. 105 – (1) Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  se desfășoară în 

afara orelor de curs; 

(2) Activitatea educativă extrașcolară din Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”  se poate desfășura fie în 

incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze 

sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. 

Art. 106 – (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, 

științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antre - prenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate 

și de voluntariat.  

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, 

expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiun i 

de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.  
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(3) Activitatea educativă extrașcolară poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către 

profesorul diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare.  

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral în urma unui studiu de impact, în 

conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune 

unitatea de învățământ.  

(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor activități 

de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin 

al ministrului educației naționale.  

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al Liceului Teologic 

Adventist ”Maranatha”. 

Art. 107– (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată, anual, 

de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este 

prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.  

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este inclus 

în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.  

Art. 108. – Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a 

evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ. 

 

Capitolul  7 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare  

 

Art. 109. Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.  

Art. 110 – (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivelul de disciplină, 

domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor 

și stă la baza planurilor individuale de învățare. 

Art.111. Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrului, iar la sfârşitul 

fiecărui semestru se realizează o evaluare finală. 

a) Se utilizează instrumente de evaluare care vor respecta criteriile de vârstă, disponibilităţile afective şi cognitive 

ale fiecărui elev, precum şi specificul fiecărei discipline: lucrări scrise semestriale, activităţi practice, preg referate ş i 

proiecte, interviuri, portofolii, probe orale, autoevaluare. 

b) Evaluarea se face prin note de la 1 la 10 care se vor comunica elevilor şi se vor trece în documentele şcolare 

(catalog, carnet de note). 

c) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”,  

d) Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea 

scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut 

în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 

calificative/note este de două. 
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e) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin /o notă în plus faţă de numărul de calificative/note 

prevăzute la alin.(d), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale 

semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore. 

f) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora 

se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

g) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi 

se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar. 

h) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia 

şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 

i) La sfârşitul fiecărui semestru, 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. 

j) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se 

acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt 

scutiţi medical. 

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

„scutit medical în semestrul .. ” sau „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. 

l) Elevii scutiţi medical, semestrial sau 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. 

m) Numarul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie 

cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o 

oră pe săptămână la care numărul minim de note este de două. 

n) Notele se comunică elevilor şi se trec în documentele şcolare corespunzătoare: catalog, carnet de note, caiete 

de înregistrare a calificativelor, foaie de observaţie şi apreciere etc. Elevul sau după caz, reprezentantul său 

legal are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic 

respectiv, care are obligaţia de a motiva modalităţile de evaluare şi rezultatele acestuia. În situaţia în care 

argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său legal se poate adresa 

directorului școlii, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate care nu predau 

la clasa respectivă. 

o) Elevii în situaţii de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut, ultima notă 

fiind acordată, de regulă, în ultimele doua săptămâni ale semestrului. 

p) Tezele se susţin începând conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

q) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special destinată 

şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea sfârşitului de semestru. 

r) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa 

profesorului care predă disciplina de studiu respectivă. 
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       Art.112. Încheierea situaţiei şcolare- (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la 

fiecare disciplină de studiu/ modulcel puţin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00. 

(2) Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai 

multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

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

disciplinele/modulele respective. 

b) 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 Naţionale; 

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 semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către 

cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus. 

(3) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la 

şcoală. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. precedent se face pe baza notelor consemnate în rubrica 

semestrului I, datate la momentul evaluării. 

(4) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I şi care 

nu şi-au încheiat situaţia şcolară sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de 

învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. 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. 

(5) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii 

amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu. 

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

a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul 

modulelor nepromovate; 

b) elevii care obţin medii sub 5, 00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi 

elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei şcolare, la cel mult două module. 

(7) Examenul de corigenţă constă în probe scrise şi orale. La educaţie fizică se dau numai probe practice. Elevii corigenţi 

sau cu situaţia neîncheiată la instuire practică pot susţine examenul numai dacă fac dovada că în timpul vacanţei au 

efectuat instruirea practică (ca durată şi conţinut) stabilită de conducerea şcolii. Examenul de corigenţă la instruirea 

practică constă în efectuarea unei lucrări practice într-un anumit barem de timp sau susţinerea ei, oral, în faţa comisiei. 

Directorul liceului, ca preşedinte al comisiei de examen, stabileşte prin decizie internă, componenţa comisiei şi datele 

de desfăşurare. 

(8) Examinarea elevilor corigenţi se face de profesorul care a predat elevului obiectul de învăţământ în timpul anului 

şcolar; în absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din şcoală, 

numit de conducerea liceului sau de la alt liceu, numit de inspectoratul şcolar la solicitarea directorului l iceului. 

(9) În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeaşi specialitate sau de specialitate 

înrudită; fiecare examinator acordă nota sa.  
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(9) Elevii care nu se prezintă la aceste examene sunt declaraţi repetenţi. 

(10) Media la examenul de corigenţă se calculează aritmetic, fără rotunjire. La obiectele la care examenul constă 

într-o singură probă (educaţie fizică) nota obţinută are valoare de medie. 

(11) La examenele de corigenţă sunt declaraţi promovaţi elevii care obţin, la fiecare obiect, cel puţin media 5,00. 

(12) Media obţinută la examenul de corigenţă constituie media anuală a obiectului respectiv şi intră în calculul mediei 

generale anuale. 

(14) 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. 

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

rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, 

dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(16)  Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au 

făcut examinarea. 

(17) Elevii care la examenele de corigenţă obţin media sub 5,00 chiar şi la un singur obiect, precum şi cei care au 

absentat de la examen, sunt declaraţi repetenţi. 

(13) Rezultatul examenului de corigenţă se consemnează în catalogul de examen şi se trece în catalogul clasei de 

catre profesorul examinator care a predat la clasa respectiva şi în registrul matricol al clasei respective de catre 

secretarul scolii, în termen de cel mult 5 zile de la susţinerea examenului. 

(14) Procesul -verbal împreună cu lucrarea scrisă şi foaia cu însemnările elevului la examenul oral, se păstrează în 

arhiva şcolii timp de un an. 

(15) În ultima săptămână a fiecărui semestru dirigintele convoacă Consiliul Clasei pentru a stabili nota la purtare a 

elevilor, iar în cazul notelor mai mici de 7,00, se discută în Consiliul profesoral al şcolii. Propunerile bine argumentate 

de scădere a fiecărei note mai mici de 7,00 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului Profesoral de către diriginte, prin raport 

scris. 

(16) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la unul sau două obiecte de studiu. 

(17) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar obţin la fiecare obiect cel puţin media anuală 5,00 

şi la purtare media anuală minimum 6,00. 

(18) Se consideră amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din 

următoarele motive: 

a) absentează motivat sau sunt scutiţi de frecvenţă de către directorul şcolii pe perioada participării la festivaluri 

şi concursuri ori beneficiază de burse de studii recunoscute de ME. 

b) absentează nemotivat sub numărul de absenţe prevăzut pentru exmatriculare. 

(19) Sunt declaraţi repetenţi elevii care: 

a)  au obţinut media anuală sub 5,00  la mai mult de două obiecte de învăţământ; 

b) au obţinut media anuală sub 6,00  la purtare; 

c) sunt corigenţi sau amânaţi și  nu se prezintă sau nu promovează examenele de corigenţă; 

(20) Situaţia şcolară a elevilor amânaţi, corigenţi sau repetenţi se comunică în scris de către diriginte, părinţilor, în 

cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru. 

(21) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor, validează şi consemnează în procesul- verbal situaţia 

pentru fiecare elev în parte. 
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TITLUL  VI 

                                                    PĂRINȚII 
                                                                    Capitolul 1 

                                                               Dispozitii generale 

Art.113. – Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii. 

Art. 114. – În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi: 

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii; 

b) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri: 

o au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul şcolii; 

o desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

o participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei. 

În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta şcolii se face conform 

prevederilor acestui regulament. 

c) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se 

organizează şi funcţionează după statut propriu. 
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d) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii amiabile 

cu părţile implicate, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

Art. 115. – Părinţii au următoarele îndatoriri: 

a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri 

pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; părintele, tutorele sau susținătorul legal care 

nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat de către 

administrația publică locală în condițiile legii, conform art.162 din ROPUIP  aprobat  prin OMEC 

5447 din 31.08.2020 intrat in vigoare din 09.09.2020 şi LEN nr.1/2011.  
b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte  pentru a cunoaşte evoluţia 

elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui cu nume, dată şi 

semnătură;  
c) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;  
d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii; 

e) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia 
de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de învăţământ 
pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi. 

f) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 
excepționale respect prevederile documentelor legislative elaborate de Ministerul Sănătății și/sau ME. 

 

 

Capitolul 2 

                                                        Comitetele de părinţi 

Art.116. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţamant 

Preuniversitar. 

a) Comitetul de părinţi sprijină şcoala în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare 

a elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi în carieră, de integrare socială a adolescenţilor. 

b) Comitetul de părinţi se alege din doi în doi ani, în cel mult 15 zile de la începutul anului şcolar. Numărul 

membrilor comitetului de părinţi se stabileşte de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

c) Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de activitate anual. 

d) Asociatia de parinti, poate atrage persoane fizice şi/sau juridice care, prin contribuţie financiară sau materială 

să îmbunătăţească condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, a activităţilor extraşcolare din 

cercurile existente în școală. 

e) Asociatia de părinţi sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale, atât pentru activităţile curriculare, cât şi pentru cele extracurriculare. 

f) Sprijină şcoala în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. 

g) Asociatia de părinţi poate realiza venituri proprii din organizarea în colaborare cu şcoala a unor manifestări 

cultural-artistice, sportive, turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice. 
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h) Comitetele de părinţi prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a părinţilor la începutul 

fiecărui an şcolar. 

i) La nivelul Comitetului reprezentativ al părinţilor se centralizează toate observaţiile, propunerile părinţilor făcute 

lunar în şedinţele cu părinţii la nivelul claselor pentru conducerea şcolii sau alte instituții cu atribuţii în domeniul 

educaţiei. 

Capitolul 3 

Consiliul reprezentativ al părinților 

 Art.117. Consiliul  Reprezentativ al Părintilor se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu, 

parte componentă a Regulamentului de Organizare şi funcţionare a şcolii. 

a) Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea generală a comitetelor de părinţi la nivelul şcolii. 

b) In adunarea generală a comitetelor de părinţi la nivel de şcoală se alege Biroul executiv al parintilor. 

c) Consiliul  Reprezentativ al Părintilor desemnează 2 reprezentanţi ai părinţilor în Consiliul de Administraţie, 

conform legislaţiei în vigoare. 

d) Consiliul  Reprezentativ al Părintilor prin hotărârea adunării generale a părinţilor poate decide susținerea 

financiară a unor proiecte ale școlii. Plăţile se fac cu aprobarea Consiliului reprezentanţilor parintilor şi se 

justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe, potrivit normelor financiare. 

e) Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile Comitetelor de părinţi se predau unităţii de 

învăţământ, respectiv Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” pe bază de proces-verbal, în care se vor 

menţiona caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în inventarul şcolii,  potrivit reglementărilor în vigoare. 

f) Consiliul  Reprezentativ al Părintilor prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea generală a 

comitetelor de părinţi, la începutul fiecărui an şcolar, inclusiv un proiect de buget pe anul şcolar în curs. 

g) Toate sponsorizările realizate prin şcoală pentru folosul claselor se realizează prin intermediul Consiliul  

Reprezentativ al Părintilor  

h) Angajatii scolii, parintii elevilor, rudele, cunoscutii sau oricare alte persoane care doresc pot sa participe cu  

contributia de 2% din impozit. 

i) Consiliul  Reprezentativ al Părintilor poate stabili si dezvolta legaturi cu alte organizatii si organisme interne sau 

internationale, persoane fizice sau juridice, care sunt interesate de domeniul educației. 

j) Consiliul  Reprezentativ al Părintilor  are următoarele atribuţii: 

• propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia 

școlii; 

• susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

• promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

• se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan 

local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

• propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor; 

• se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 
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• sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

• are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în internate 

şi în cantine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL  VII 

                                     PARTENERII EDUCATIONALI 
 

Art. 118. – (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul 

de Administraţie şi cu directorul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”, în vederea atingerii obiectivelor şcolii. 

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe 

educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală. 

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism 

religios sau care contravin moralei sau legilor statului. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi 

respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarrea securităţii elevilor şi a personalului în 

perimetrul unităţii. 

 

Art. 119. – Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”, poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, 

fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau 

alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor. 
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Art. 120. – Liceului Teologic Adventist ”Maranatha”  încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi 

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

obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii. 

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi 

revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

 

Art. 121. – Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”, poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula 

activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor 

şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective. 

 

Art. 122. – Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”. 

 

Art. 123. – Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Liceul Teologic 

Adventist ”Maranatha” 

 

 

 

 

 

TITLUL  VIII 

                   EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
Art. 124. – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă a Liceului Teologic Adventist ”Maranatha””, 

şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 

 

Art. 125. – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Teologic Adventist ”Maranatha” 

funcționează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), aleasă prin vot secret în consiliu profesoral. 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Consiliul de administraţie al şcolii elaborează şi adoptă regulamentul de 

funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

 

Art. 126. – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de 

evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de 

îmbunătăţiri. 
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(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează 

în conformitate cu prevederile legale. 

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din 

Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL  IX 

PROTECȚIA DATELOR 
Art.127.Având în vedere dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal  și  privind  libera  circulație  acestor  date  și   

(1) de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul  E

uropean și Consiliul Uniunii Europene, denumit în continuare „RGPD”; 

(2) Luând în considerare importanţa deosebită a garantării dreptului la viaţă intimă, familială  şi privată, aşa cum 

este prevăzut la art.  26 din Constituţia României și de CEDO; 

(3) Ținând  seama  de  necesitatea  protejării  acestui  drept  fundamental  în  cadrul  activităţilor de 

prelucrarea datelor cu caracter personal și respectarea Regulamentului general privind protecția datelor; 

(4) Având în vedere că școala a implementat o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru respectarea RGPD 

(denumite în continuare „Politici GDPR(General Data Protection Regulation”, care au fost aduse la cunoștința 

tuturor angajaților pentru a fi respectate; 

(5) Având în vedere că  Liceul Teologic Adventist Maranatha  , denumit în continuare Organizația, prelucrează 

date cu caracter personal, pentru protecția cărora este necesară actualizarea ROF astfel: 

Art. 128. Legalitatea și transparența 
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(1) Angajații școlii  denumiti  în continuare angajați, recunosc şi respectă dreptul la viață privată și asigură protecția 

datelor cu caracter personal; 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajați se desfășoară în conformitate cu RGPD și 

respectarea celor șase principii de protecție a datelor personale prevăzute la art. 5 RGPD. 

Art. 129. Responsabilitatea 
(1) Angajații  sunt  responsabili  pentru  datele  cu  caracter  personal  aflate  sub  controlul lor, precum şi pentru 

datele transferate către terţi.  

(2) Conducătorii / șefii compartimentelor stabilesc categoriile de date cu caracter  personal pe care le prelucreaz

aangajații aflați în subordinea acestora.  

Art. 130. Limitarea scopului 
(1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace  frauduloase, neloiale  sau ilegale este interzisă.  

(2) Conducătorii  /  șefii  compartimentelor  definesc  scopurile  pentru  care  sunt  colectate  datele  cu  caracter  

personal  înainte  de  momentul  colectării  acestor. 

(3) Comunicarea scopurilor către persoanele vizate se realizează în scris sau în formă electronică, într-un limbaj  

cât mai simplu pentru a fi accesibil pentru  persoanele vizate.   

(4) Datele  cu  caracter  personal  nu  pot  fi  prelucrate  ulterior  în  alte  scopuri  incompatibile cu scopul în care 

datele au fost iniţial colectate.   

(5) Angajații  prelucrează  datele  cu  caracter  personal  numai  pentru  scopurile  pentru care au fost colectate.  

Art. 131. Exactitate și limitarea stocării 
(1) Angajații  sunt  obligaţi  să  păstreze  datele  cu  caracter  personal  exacte,  complete  şi  actualizate,  pentru  

realizarea  scopurilor  pentru  care  sunt  utilizate.   

(2) Datele  inexacte  sau  incomplete  trebuie  şterse  sau  rectificate  la  solicitarea  persoanei vizate.   

(3) Datele  cu  caracter  personal  se  stochează  numai  pentru  perioada  necesară  atingerii scopuri stabilite.   

 Art. 132. Drepturile persoanelor vizate: 
(1) Drepturile persoanelor vizate sunt: 

a) Dreptul de a fi informat; 
b) Dreptul de acces; 
c) Dreptul la rectificare sau actualizare atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau 

incomplete; 
d) Dreptul de ștergere a datelor; 
e) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; 
f) Dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a solicita portabilitatea datelor (în condițiile 

legii);  
g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat cu efect juridic semnificativ sau alt 

efect similar. 
h) Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 
i) Dreptul de a se adresa justiției. 

(2) Angajații au obligația să respecte drepturile enumerate mai sus și să respecte Procedura privind respectarea 

drepturilor persoanelor vizate; 

(3) Angajații au obligația să notifice, în cel mai scurt timp, și în cel mult 2 ore, supervizorului direct și/sau 

responsabilului cu protecția datelor, orice cerere a unei persoane vizate în temeiul RGPD.  
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Art. 133. Confidențialitate și securitate 
(1) Pe toată perioada derulării contractului individual de muncă, precum şi după încetarea acestuia, pe o perioada 

nelimitata, indiferent de motivele acestei incetari, angajatul va respecta caracterul confidenţial al 

informaţiilor privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(2) Angajații vor respecta cu strictețe politicile tehnice și de securitate ale școlii.   

(3) Angajații vor depune măsuri constante pentru prevenirea incidentelor de securitate și vor participa la diminuarea 

pagubelor în măsura în care un astfel de incident de securitate s-a produs.  

Art. 134. Răspundere  
(1) Încălcările prezentului Capitol din ROF și a oricăror reguli, politici, proceduri si instrucțiuni interne cu privire  

la prelucrarea datelor personale in cadrul Liceului Teologic Adventist Maranatha  atrag răspunderea  

patrimoniala si/sau disciplinara a salariaților, conform legislației muncii si a prevederilor prezentului  

Regulament, și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor 

aduse școlii  ca urmare a încălcării. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, 

sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date),  școala va denunța activitatea 

infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 

TITLUL  X 

                                           DISPOZIŢII FINALE 
Art. 135 – (1) Prezentul Regulament Intern se aplică pe parcursul anului şcolar 2022– 2023. 

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de revizuire vor fi 

supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul şcolii. 

Art. 136. – (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii Liceului Teologic 

Adventist ”Maranatha”, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în 

contact cu Liceul Teologic Adventist ”Maranatha”. 

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului şcolii . 

            (3) Modificarea lui nu se poate face decât cu aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii, în conformitate cu 

schimbările ce pot interveni în legislație sau dacă situațiile intervenite în activitatea instituției o impun. 

  
 
 

 

 ELEMENTELE ESENȚIALE ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 

ȘI FUNCȚIONARE   AL  L.T.A. „MARANTHA”  
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Liceul Teologic Adventist „MARANATHA” este un liceu vocațional cu profil teologic în care se 

urmărește ca experiența creștină a elevilor să crească pe parcursul anilor de studiu.  

 

 Iată în continuare un set de principii și reguli care, prin respectarea lor, vor asigura un climat şi o 

atmosferă adecvată pentru dezvoltarea intelectuală, spirituală şi fizică a elevilor. Acest regulament a fost 

elaborat pentru  siguranţa şi formarea pentru viaţă a elevilor noștri. 

 

     AFIRMAREA MISIUNII 

 

Liceul Teologic Adventist „MARANATHA” îşi propune misiunea de a oferi o educaţie 

hristocentrică, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru o pregătire cât mai bună în vederea slujirii lui 

Dumnezeu şi a oamenilor. 

 Modelul nostru este Domnul Hristos, despre care Biblia spune: „Isus creştea în înţelepciune, în 

statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2:52. 

 

AFIRMAREAVIZIUNII 

Liceul Teologic Adventist „Maranatha”, așezat pe temelia Sfintei Scripturi, își propune să educe minți 

printr-o pregătire academică înaltă, să formeze caractere zidite pe valorile morale creștine și să învețe 

slujirea ca într-o familie. Mai mult decât un liceu, o familie de tineri pregătiți să-și onoreze Creatorul și 

să-și binecuvânteze semenii. 

Punctul central al educaţiei creştine în Liceul Teologic Adventist ”MARANATHA” este credinţa în 

Dumnezeul Creator şi Conducător al Universului şi recunoaşterea faptului că omul este creat după chipul 

lui Dumnezeu, având o valoare şi demnitate deosebită. Educaţia creştină are în vedere dezvoltarea la cel 

mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a gândirii profunde şi sănătoase, dar şi a unui caracter înalt bazat 

pe principiile moralei creştine. 

Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltare a unei relatii 

puternice cu Creatorul, cu societatea, cu biserica şi cu sine. 

 

   AFIRMAREA OBIECTIVELOR 
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Respectând idealurile şi standardele creştin-adventiste, accentul se pune pe găsirea unui echilibru 

între programul spiritual, cel intelectual, social, vocaţional şi fizic, oferind o armonie între viaţa şi filosofia 

tinerilor. 

 

A. Obiective spirituale 

 

a) Elevii vor fi ajutaţi să dezvolte o filosofie creştină bazată pe principii spirituale puternice. 

b) Elevii vor fi ajutați să descopere că viaţa lui Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat. 

c) Elevilor li se vor oferi cunoştinţe practice şi teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru 

această lume. 

d) Elevii vor fi ajutaţi să înţeleagă și să accepte planul lui Dumnezeu pentru vieţile lor.  

e) Elevii se vor familiariza cu specificul doctrinei adventiste şi contribuţia sa unică pe tărâmul 

creştinătăţii. 

f) Elevii vor fi ajutaţi să se formeze ca lideri. 

g) Elevii vor fi familiarizaţi cu derularea evenimentelor istorice şi cu locul pe care ei îl ocupă 

în aceste evenimente. 

h) Se urmăreşte crearea unui climat pentru a-L cunoaște pe Isus Hristos și a-L urma prin  

legământ. 

 

B. Obiective intelectuale 

 

a) Să ajute la formarea unei baze de cunoştinţe solide pentru fiecare elev al liceului. 

b) Să îndrume elevii în vederea dezvoltării unor competenţe fundamentale precum capacitatea 

de a vorbi clar, de a citi eficient, de a scrie corect, de a  cultiva curiozitatea intelectuală, autodisciplina şi 

responsabilitatea necesară pentru a fi un bun cetăţean. 

c) Să ajute elevii să recunoască pe Dumnezeu ca fiind Centrul Universului şi să conştientizeze 

că adevărata cunoaştere vine de la El. 

d) Să încurajeze elevii să continue dezvoltarea intelectuală pentru aprofundarea înţelegerii lui 

Dumnezeuşi a locului oferit lor de Dumnezeu în această lume. 
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e) Să îndrume elevii spre a-şi dezvolta capacitatea de gândire analitică. 

f) Să ajute elevii să dobândească autodisciplina şi autocontrolul. 

 

C. Dezvoltarea armonioasă a ființei  

 

a) Să ajute elevii să promoveze bune deprinderi de sănătate în nutriţie, în autodisciplină şi 

exerciţiu. 

b) Să ofere elevilor îndrumare și susținere pentru dezvoltarea fizică. 

c) Să înveţe elevii cum să se implice în activităţi fizice, urmărind ca rezultat câştigul pentru 

sănătate. 

d) Să arate elevilor strânsa relaţie dintre un trup sănătos şi o dezvoltare spirituală şi intelectuală 

sănătoasă. 

 

D. Obiective sociale 

 

a) Să cultive la elevi atitudini creştine în societate cu privire la îmbrăcăminte, limbaj şi 

comportament. 

b) Să ajute elevii să dezvolte altruismul şi să recunoască valoarea fiecărui individ. 

c) Să ajute elevii să cultive şi să accepte responsabilităţile lor civice. 

d) Să dezvolte la elevi simţul estetic şi aprecierea valorilor cultural - creştine. 

e)       Să deprindă elevii cu respectul pentru demnitatea valorii muncii, indiferent de statutul social. 

 

E. Obiective vocaţionale 

 

a) Să familiarizeze elevii cu activităţile vocaţionale. 

b) Să dezvolte la elevi capacitatea de a accepta responsabilităti şi de a fi eficienţi în îndeplinirea 

sarcinilor ce le-au fost încredinţate. 

 

 CINE POATE FI ADMIS? 
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Având în vedere că liceul are o orientare şi o filosofie creştin-adventistă, orice elev absolvent al 

ciclului gimnazial este binevenit dacă este dispus să accepte sistemul educaţional promovat de liceu, precum 

şi standardele care definesc stilul de viaţă creştin adventist. 

 Se va cere pe parcursul anilor de studiu nu schimbarea religiei sau a credinţei elevului, ci acceptarea 

şi promovarea regulamentului liceului precum şi participarea la toate manifestările moral-religioase de pe 

parcursul săptămânii, precum și din ziua de sâmbătă/Sabat. 

 

 ÎNSCRIEREA  

 

 Elevii care doresc să se înscrie în clasa a IX-a la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” vor fi 

selecţionaţi pe baza unui examen de admitere în limita locurilor disponibile aprobate. Admiterea se va 

desfăşura în conformitate cu Metodologia ME în vigoare. 

 

1. Înscrierea – presupune depunerea la secretariatul liceului a dosarului cu următoarele acte: 

• Fişa de înscriere tip eliberată de școala gimnazială -Anexa 2  

• Cerere de înscriere 

• Certificat de naştere-copie xerox 

• Actele de studii originale  

• Fişa medicală în original /Adeverinţă medicală-tip eliberată de medicul şcolii sau de familie 

şi avizul epidemiologic 

• Recomandare-tip din partea pastorului, preotului sau fostului diriginte 

• Cartea de identitate a elevului- copie xerox 

  2. Proba la Cunoştinţe Biblice – constă în susţinerea unui interviu și a unei lucrări scrise din 

cunoștințe biblice conform programei de gimnaziu la teologie adventistă. 

 

  REGULILE LICEULUI TEOLOGIC ADVENTIST „MARANATHA”  

 

  Elevul, părintele și angajatii unității au obligația de a cunoaște și respecta 

regulamentul liceului. 
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  Următoarele conduite sunt neacceptate în Liceul Teologic Adventist „MARANATHA” şi 

fac elevul să fie pus în faţa unor măsuri disciplinare imediate sau pot face obiectul reorientării. (primele 

puncte, de la 1 la 15 pot fi considerate suficiente pentru reorientarea către o altă instituție de învățământ 

prin transfer) 

1. Folosirea, posesia sau furnizarea de droguri, băuturi alcoolice şi tutun, substanțe 

etnobotanice sau orice alte substanțe care pun în pericol integritatea fizică și psihică în perimetrul unității 

de învățământ și în afara acestuia. 

2. Orice tip de comportament imoral, precum şi deţinerea, vizionarea, producerea sau difuzarea 

de materiale cu caracter obscen sau pornografic (literatură, reviste, fotografii, site-uri, filme, sau oricare 

mijloace de stocare a informației). Prezenţa sau permiterea prezenței în dormitoare a persoanelor de sex 

opus. 

3. Recurgerea la violenţă fizică și/sau verbală sau ameninţarea cu violenţa, instigarea la 

violență, intimidarea, șantajul în mediul școlar sau în afara acestuia. 

4. Comportamente de discriminare și atitudini ostentative și provocatoare, jigniri, agresivitate 

în limbaj, lipsă de respect faţă de personalul unității sau faţă de colegi, orice include participarea la orice 

act care degradează, intimidează sau dezonorează persoana în general, sau având în vedere sexul, religia, 

etnia sau naţionalitatea unei persoane. 

5. Introducerea şi/sau uzul în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de 

alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ, etc. 

6. Participarea la diferite forme de distracţie degradantă unde se folosește un limbaj și un 

comportament nepotrivit pentru un creștin (baruri, cluburi, concerte, discoteci, competiții sportive 

fotbalistice etc) pe toată perioada cât este elev al şcolii. 

7. Distrugerea sau falsificarea documentelor şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole, documente din portofoliu educaţional etc.; deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de 

învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, 

mobilier din internat, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.) sau bunuri ale colegilor ; utilizarea unor 

documente false sau adeverințe/scutiri fictive în vederea motivării absențelor din partea mediculul, 

părintelui sau a altei persoane (de ex. antrenor, instructor, etc) 
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8. Jocurile de noroc, pariurile sportive sau prezența la demonstrații sau alte locuri unde se 

întâlnește un limbaj și un comportament nepotrivit pentru un creștin.  

9. Comportament sexual deviant al elevului/elevei (homosexualitate, pedofilie, zoofilie etc), 

pe baza declarațiilor oficiale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România cu privire la 

homosexualitate și căsătoria între persoane de același sex din 7 și 17 octombrie 2012 și despre pornografie 

din 5 iulie 1990. 

10.       Necinstea, incluzând furtul, minciuna, înşelătoria, frauda, copiatul (de ex. la teste, teze, 

proiecte, etc) 

11. Comportamente care manifestă tendinţe sinucigaşe, mutilare corporală, piercing, tatuaje, etc.  

12. Folosirea unui limbaj trivial, obscen, înjurături, manifestarea unei conduite sau gesturi 

obscene. 

13.  Comportamentul neadecvat față de cei din jur, manifestat prin acțiuni de hărțuire, intimidare, 

bullying ce afectează imaginea, sentimentele și sinele celuilalt. 

14. Perturbarea oricărei activități școlare și extrașcolare organizate de unitatea de învățământ. 

15. Utilizarea telefoanelor mobile sau gadget-urilor în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor, în timpul programului de meditații și de somn/odihnă pentru elevii cazați în internat (după 

ora stingerii); prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul 

orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui 

la optimizarea procesului instructiv-educativ. 

16. Înregistrarea activităților didactice; prin excepţie de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic/conducerii școlii, în timpul examenelor, concursurilor, 

simulărilor/a altor activități didactice în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea 

procesului instructiv-educativ și desfășurarea în condiții de siguranță a întregului proces educativ. 

17. Sfidarea autorității directorului, profesorului și a personalului școlii prin nerespectarea 

cerințelor acestora. 

18. Încălcarea în mod voit şi repetat a principiilor și standardelor creştine ale şcolii; acestea sunt 

detaliate în capitolele de mai jos. 

19. Refuzul sistematic de a participa la manifestările moral-religioase organizate de şcoală sau 

comunitatea şcolară, etc.  
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20. Aducerea şi difuzarea în unitatea de învăţământ de materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa. 

21. Organizarea şi/sau participarea la acţiuni de protest, demonstrații, mitinguri care afectează 

desfăşurarea activităţii de învăţământ, care instigă la violență, comportament necuviincios sau care 

afectează în vreun fel participarea la programul şcolar stabilit de unitatea de învățământ. 

22. Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ, săritul geamurilor la parterul clădirii și 

săritul gardului instituției. 

23. Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ. 

24. Părăsirea incintei unităţii de învăţământ în timpul pauzelor până la ora 14 sau după începerea 

cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului-diriginte. Pauza admisă pentru ieșire la 

magazinul din proximitate pentru mâncare este admisă doar în intervalul orar 12.50- 13.20 (pauza de masă). 

25. O atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ. 

.  

 

 

 MĂSURI DISCIPLINARE 

  

1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul 

şcolar, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Aceste măsuri sunt următoarele: 

a) observaţia personală/mustrarea verbală individuală; 

b) mustrare verbală în fața clasei și a comisiei de disciplină/consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisă (care se materializează întotdeauna cu scăderea notei la purtare); 

d) eliminarea din cămin; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile cu obligația de a recupara materia predată în 

acest interval; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de 

învăţământ; 

g) reorientarea spre altă școală; 
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2. Cu excepția primelor două măsuri disciplinare, restul sunt însoțite de scăderea notei la purtare, iar la 

propunerea comisiei de disciplină se poate cere și reorientarea într-o altă unitate școlară prin transfer. 

3. Aplicarea măsurilor se va face conform prevederilor din ROFUIP cu toate modificările ulterioare din 

Ordinul Ministrului Educației. 

4. Consiliul profesoral care aplică măsurile disciplinare de mai sus poate recomanda consiliere specializată 

(psihologul școlar/capelan/psihoterapeut) în funcție de tipul de comportament inadecvat. 

5. Media minimă de promovare la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” la purtare, la final de an școlar, 

este 8. Elevii cu medii la purtare mai mici de 8 sunt declarați repetenți în cadrul  LTA „Maranatha”, de 

aceea în astfel de cazuri este recomandată reorientatea spre o altă unitate de învățământ. 

   

 

PROCEDURĂ PENTRU UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL 

 

 

Toți elevii LTA „Maranatha” au obligația să nu folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs 

și să îl depoziteze în sala de clasă în spațiul special amenajat sau pe catedra profesorului. Toți elevii LTA 

„Maranatha” care sunt cazați în internat au obligația să nu folosească telefonul mobil în timpul orelor de 

somn/odihnă (după ora stingerii) sau programul de meditații. 

În cazul în care elevul folosește telefonul mobil în timpul orelor de curs se va aplica următoarea 

procedură. 

1. Reținerea telefonului pe bază de proces verbal întocmit de profesorul care a observat abaterea. 

2. Telefonul va fi depozitat în sala profesorală. 

3. Telefonul va fi restituit doar cu condiția ca părintele elevului în cauză să ia legătura cu profesorul 

care a observat abaterea. (în primă instanță se poate prin telefon, dacă se repetă abaterea - doar 

cu prezența fizică a părintelui la sediul instituției) 

4. În cazul repetării abaterii, se va scădea nota la purtare, iar în cazul continuării aceluiași 

comportament măsura poate duce la reorientarea spre altă școală. 

 

În cazul în care elevul folosește telefonul mobil în internat, în intervalul orar 22,00-6,30, după 

stingere, se va aplica următoarea procedură : 
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1. Pedagogul va nota în „registrul de abateri” – numele elevului în cauză. (cartonașul galben) 

2. La a doua abatere – pedagogul va nota în „registrul de abateri” – va transmite către capelan 

numele elevului și va informa părinții despre abaterea repetată a elevului (cartonașul roșu) 

3. În cazul repetării pentru a treia oară – elevul va fi notat în registrul de abateri și, fără nici o altă 

discuție, în intervalul a 5 zile va părăsi internatul (perioada de timp pentru care părăsi internatul 

va fi stabilită de comitetul internatului după caz și validată de comisia de disciplină/consiliul 

profesoral/consiliul de administrație). 

4. Pentru a veni în ajutorul elevilor și părinților, părintele poate depune o cerere scrisă pedagogilor 

prin care solicită ca telefonul elevului să fie depozitat pe perioada nopții în biroul pedagogului. 

Dimineața elevul va veni să-și recupereze telefonul. 

Situațiile excepționale sunt considerate doar cele care au acordul expres al pedagogului de serviciu 

și al capelanului (cazurile de boală, cerințe speciale ale părinților, cereri speciale ale cadrelor didactice) 

 

RECOMPENSE 

 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţiere de către director/diriginte, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului 

profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat; 

d) burse de merit/de studiu, bani de liceu, burse rurale ; 

e) alte stimulente materiale : reduceri la transportul în comun sau cu trenul 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

h) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 
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DREPTURI ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR 

LEGALI 

 

1. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil. 

2. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul-diriginte/învățător/educator pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului-diriginte, 

învățător/educator cu nume, dată şi semnătură. 

3. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerea bunurilor 

din patrimoniul şcolii, cauzate de elev/copil. Părintele/tutorele are obligația de a asigura reparația sau plata 

contravalorii acesteia. În caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare. 

4. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia de a participa la ședințele cu 

părinții anunțate de profesorii îndrumători ai clasei/grupei/conducerea școlii. Prezenţa părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal va fi consemnată într-un proces-verbal al profesorului-diriginte, învățător/educator 

cu nume, dată şi semnătură. 

 

 

PROGRAMELE RELIGIOASE ALE LICEULUI 

 

1. Nici un elev nu va fi obligat să-şi schimbe religia, dar alegând un liceu teologic adventist, elevii 

vor participa la toate programele moral-religioase. Aceste programe au în vedere dezvoltarea moral-

spirituală a elevilor și consolidarea credinței creștine. 

2. Pentru elevii care locuiesc în internat, participarea și implicarea la următoarele programe 

religioase este o cerință obligatorie: 

a) Altarul din fiecare seară; 

b) Școala de Sabat din fiecare sâmbătă dimineață; 

c) Serviciile divine de dimineață și după-amiază din fiecare sâmbătă. 

Pentru elevii care locuiesc în oraș, participarea și implicarea cel puțin o dată pe lună la următoarele 

programme religioase este o cerință obligatorie: 
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a) Altare de  seară 

b) Școala de Sabat de sâmbătă dimineața 

c) Serviciile divine de dimineață și după-amiază de sâmbătă 

3. Participarea şi implicarea elevilor la aceste manifestări va constitui activitatea practică la materia 

„Cunoştinţe biblice”. 

4. Neparticiparea la aceste programe menţionate mai sus va atrage pierderea unor privilegii, iar în 

cele din urmă, îndrumarea către alte licee care nu au astfel de programe religioase. 

 

  EXCURSII LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ 

 

1. Toate excursiile vor fi coordonate de către personalul care însoţeşte grupul de elevi. 

2. Este de aşteptat ca toţi elevii să coopereze cu propriile lor sugestii.  

3. Numărul minim al însoţitorilor se stabileşte astfel: la fiecare 15-20 de elevi, un însoţitor. 

4. Lista elevilor care merg în excursie va fi avizată de pedagogi și aprobată după caz de diriginte, 

capelan și validată de director.  

 

  AVIZAREA MUZICII 

 

1. Muzica ascultată în liceu şi în internat, trebuie să înalţe mintea şi să cultive cele mai alese 

simțăminte. 

2. Conducerea Liceului Teologic Adventist Maranatha își rezervă dreptul de a interzice orice 

difuzare publică a muzicii care contravine principiilor moralei creștine. Orice melodie în stilul muzicii jazz, 

pop, manele, rock sau alte forme înrudite sau orice alt limbaj muzical care exprimă sentimente ieftine şi 

triviale trebuie să fie evitat.  

3. Instrumentele  muzicale, aparatele electronice, radiouri, casetofoane, boxe, telefoane, laptopuri, 

tablete sau alte gadgeturi folosite în internat sau în alte spații cum ar fi săli de clasă, sală festivă, sală de 

mese,etc dacă vor fi folosite pentru o muzică necorespunzătoare sau vor tulbura liniştea celor din jur, vor fi 

confiscate de personalul unității. 
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 STANDARDE PRIVIND CODUL VESTIMENTAR 

 

a. Uniforma 

1. Începând cu anul școlar 2022-2023 purtarea uniformei este obligatorie în cadrul orelor de curs 

pentru toți elevii sau preșcolarii înscriși în cadrul LTA „Maranatha”. 

2. Fiecare părinte/tutore legal are obligația de a achiziționa o uniformă pentru fiul/fiica lui care este 

înscris/ă ca elev în cadrul unității de învățământ LTA „Maranatha” (liceu/grădiniță) 

3. Achiziționarea uniformei trebuie făcută în primele 2 săptămâni de la startul anului școlar 

calendaristic. 

  

  b. Ținuta fetelor 

1. Fetele de la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” se vor ghida în modul lor de a se îmbrăca 

după principiile creştine ale simplităţii şi decenţei. 

2. Toate rochiile şi fustele vor avea o lungime şi o lărgime care să denote decenţă şi demnitate. 

Îmbrăcamintea foarte strâmtă sau foarte largă, decolteurile, materialele transparente, articolele de 

îmbrăcăminte rupte (de ex. tricouri sau pantaloni rupți)  care nu corespund valorilor creştine nu vor fi purtate 

de elevii LTA ,,Maranatha”. De asemenea, în timpul orelor de curs elevii nu vor purta pantaloni scurți 

(excepție pantaloni scurți care ajung până la genunchi ), șlapi, pijamale, pături sau orice altă îmbrăcăminte 

specifică internatului. Pe coridoarele internatului nu se circulă în lenjerie intimă, pentru mers la duș se 

folosește halatul de baie. 

3. Nu se vor purta haine inscripționate cu mesaje, simboluri sau slogane care contravin moralei 

creștine. 

4. Este nevoie de asemenea de o ţinută decentă în sălile de clasă, pe holurile școlii și ale căminului 

și în curtea liceului: fără pantaloni scurți ( excepție cei de tip bermunde), șlapi, fuste scurte sau lenjerie 

intimă. 
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5. Ţinuta de Sabat. Prin haine corespunzătoare - în Sabat - se înţelege rochie sau bluză şi fustă cu 

lungime decentă. Pantalonii nu vor fi purtaţi în Sabat în timpul serviciilor divine. Cele mai multe fete au o 

îmbrăcăminte specială pentru Sabat. Se recomandă să nu se poarte haine obişnuite de şcoală în Sabat. Noi 

mergem să ne întâlnim cu Creatorul nostru şi trebuie să fim pregătiţi în mod special pentru această întâlnire. 

6. Machiajul şi bijuteriile : toate produsele cosmetice care modifică frumuseţea naturală şi 

atractivitatea persoanei nu vor fi utilizate, cum ar fi: machiajul pentru ochi, vopsitul părului înafara culorilor 

naturale, rujurile şi lacul de unghii. De asemenea inelele, piercingul, cerceii, colierele sau lănţişoarele 

ornamentale nu vor fi purtate. Se cere de asemenea, din partea fetelor, o coafură decentă. 

7. Desconsiderarea prevederilor legate de ținuta fetelor, în incinta școlii și internat, va fi prezentată 

comisiei de disciplină a elevilor. 

 

  

  c. Ținuta băieţilor 

1. Tinerii trebuie să se îmbrace ordonat şi curat, având în vedere idealurile creştine.  

2. Ei trebuie să îmbine întotdeauna – ca şi fetele – simplitatea, decenţa şi curăţenia. O ţinută corectă 

pentru orele de curs nu va cuprinde haine murdare, cu simboluri nepotrivite sau slogane scrise, cu petice 

cusute pe ele, îmbrăcăminte cu rupturi (de ex. tricouri sau pantaloni rupți). De asemenea, în timpul orelor 

de curs elevii nu vor purta pantaloni scurți (excepție pantaloni scurți care ajung până la genunchi), șlapi, 

pijamale, pături sau orice altă îmbrăcăminte  specifică internatului. Pe coridoarele internatului sau în alte 

spații din afara camerelor nu se circulă în lenjerie intimă, pentru mers la duș se folosește halatul de baie. 

3. Este absolut interzis ca băieţii să umble fără cămaşă sau tricou în şcoală, clase, sală de mese, 

internat. NU este permis, de asemenea, accesul la orele de curs în maiou, șlapi şi pantaloni scurţi (excepție 

pantaloni scurți care ajung până la genunchi). 

4. Băieții se vor tunde decent, fără plete și fără a se acoperi ochii și urechile. 

5. Pedagogului, dirigintelui/învățătorului şi capelanului îi revine datoria de a discuta, la nevoie, cu 

elevul despre ţinuta acestuia și ulterior cu părintele/tutorele. 

6. Îmbrăcămintea pentru Sabat trebuie să fie corespunzătoare, alcătuită din costum, cămaşă şi 

cravată sau cămaşa, pantalon şi sacou. 

7. Desconsiderarea prevederilor legate de ținuta băieților, în internat, va fi prezentată comisiei de 

disciplină a elevilor. 
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  d. Prietenii băieţi - fete 

1. Se recomandă ca întâlnirile prieteneşti ale tinerilor, băieţi şi fete, să aibă loc în grupuri şi activităţi 

recreative. Este necesar ca un adult responsabil să fie prezent la fiecare activitate socială sau religioasă la 

care participă băieţi şi fete. 

2. Conducerea școlii și consiliul profesoral îşi rezervă dreptul de a atenţiona și aplica măsuri 

disciplinare elevilor al căror comportament social reflectă o conduită necorespunzătoare sau atitudine 

iresponsabilă în relația băiat – fată. Se pot aplica sancțiuni de la scăderea notei la purtare până la eliminarea 

din internat sau/și reorientarea spre altă școală. 

3. Biletele de voie pentru ieșirile din afara internatului pentru elevii interni nu se eliberează pentru 

perechi băiat-fată, se eliberează doar pentru băieți, doar pentru fete sau pentru grupuri mixte de cel puțin 

trei persoane sau mai multe. 

 

  e. Clasa – un loc potrivit al studiului, liniştii, ordinii şi curăţeniei 

 

1.         Elevii vor păstra curățenia în clasă, la finalul orelor de curs fiecare își va ridica scaunul pe bancă și 

vor arunca gunoiul din bancă și din sala de clasă la tomberonul din curtea școlii. 

2. Nici un profesor n-ar trebui să accepte să desfăşoare lecţia fără asigurarea liniştii, ordinii şi 

curăţeniei. Acestea fac parte din eficienţa învăţarii şi valoarea educaţiei. 

3. Curăţenia va fi efectuată atât imediat după încheierea cursurilor, cât şi după încheierea orelor de 

meditaţii sau ori de câte ori este nevoie – de către elevi din clasele de liceu. Personalul de curățenie este 

responsabil doar pentru curățenia din sălile de clasă de la nivel primar și preșcolar și restul spațiilor 

desemnate pentru igienizare de către administrația școlii. 

4.  Responsabilitatea păstrării curățeniei în clasă aparține exclusiv grupului de elevi care folosesc clasa 

respectivă. Educația adevărată va ține cont nu doar de informație acumulată prin predare, ci și de 

comportamentul civilizat în spațiul în care se face predarea. 

4.       Este interzisă folosirea sălilor de clase și/sau a laboratoarelor pentru sport, jocuri tenis de masă sau 

alte jocuri cu mingea sau fără. Sălile de clasă se folosesc pentru joc și recreere doar cu acordul profesorului 

de educație fizică și sport. 
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5. Elevii își vor păstra banca și scaunul curat fără: înscrisuri, mâzgălituri cu markere, carioci, pixuri, stilouri 

sau creioane, abțibilduri sau etichete lipite. 

6. Nu e va lăsa nimic în bancă sau pe scaun după terminarea orelor de curs. Obiectele lăsate vor fi 

considerate neimportante și duse la coșul de gunoi. 

 

  f. Frecvenţa 

 

1. Toţi profesorii au obligaţia să noteze absenţele la toate orele de curs din program conform orarului 

stabilit. Dirigintele va analiza situația absențelor și va atenționa profesorii care nu obişnuiesc să treacă în 

mod sistematic absenţele în catalog. Consiliul de adminstrație și directorul şcolii vor atenționa și ei astfel 

de cazuri, iar în situații repetate se vor aplica măsuri disciplinare pentru cadrele didactice care nu își respectă 

această îndatorire. 

2. Profesorii nu vor învoi nici un elev de la ore, decât în cazuri speciale, excepționale. Programarea 

la dentist, diverse consultaţii medicale, întâlnirile şi ieşirile cu părinţii sau rudele, etc., trebuie să aibă loc 

înafara programului orelor de curs, doar după-amiaza cu acordul dirigentului sau pedagogului dacă elevul 

este intern. 

3. Motivarea absenţelor se face în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului de către diriginte 

doar pe baza motivărilor medicale obţinute legal. 

4. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile calendaristice pe semestru și motivate 

doar pentru situații speciale (deces, nuntă, evenimente familiale importante, caz grav de boală, etc), iar 

cererile respective trebuie avizate de către dirigintele/învățătorul clasei sau capelanul unităţii de învăţământ. 

5. În cazul folosirii scutirilor medicale în vederea motivării absențelor, pentru perioadele ce depășesc 

minimum 3 zile, ele vor trebui însoțite de o declarație a părintelui pe propria răspundere și semnată de 

acesta.  

6.  Nu se vor accepta sub nici o formă motivările de absențe cauzate de orele de condus. Fiecare 

elev și părinte al elevului se va îngriji ca orele de condus să fie programate în afara orelor de școală. 

6. Elevii din internat care se declară bolnavi într-o anumită zi și absentează de la cursuri, au 

obligativitatea să meargă la un consult în aceeași zi la cabinetul medical școlar, în caz de îmbolnăvire vor 

rămânea în cameră, nu au voie să părăsească internatul, nu au voie să iasă în oraș. Excepție doar pentru 
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urgențe medicale ce presupun alte investigații medicale de specialitate în cazul în care este trimis de 

cabinetul medical școlar sau, însoțiți de părinte/pedagog, solicită consultație la un medic specialist din oraș. 

În acest caz va aduce dovada/actul medical eliberat de medicul din afara școlii pentru acea zi de absențe. 

  

g. Orele online 

1. În cazul scenariului online, în cadrul LTA „Maranatha” orele se vor ține obligatoriu cu camerele 

video deschise pentru a asigura contactul vizual cu elevul.  

2. În cazul refuzului de a porni camera, elevul va fi considerat absent. 

 

 

 

h. Utilizarea liftului 

1. Liftul este folosit de către personalul unității, anume de către cei care au primit cartela specială 

(cadre didactice, auxiliare  sau nedidactice ale școlii). 

2. Poate fi folosit de către elevi doar în cazurile excepționale (sosirea-plecarea cu bagaje) sub 

supravegherea pedagogilor.  

 

CADRELE DIDACTICE: 

 

a) Cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea respectând programul şi orarul claselor la care sunt 

încadrate conform organigramei. Se vor prezenta la şcoală înainte de începerea orelor, având obligaţia de 

a-și pregăti materialul didactic şi mijloacele de învăţământ folosite la lecţii, de a completa şi semna Condica 

de prezenţă. Dimineața vor fi prezenți cu 10 minute înaintea orelor de curs (7 :50) pentru un scurt devoțional 

în sala profesorală. La prima oră de curs a zilei, de la ora 8-8 :10, profesorii vor participa la 

altarul/rugăciunea de dimineață împreună cu elevii în sala de clasă. 

b) Se vor strădui să aibă o ţinută decentă, fără bijuterii, unghii vopsite sau machiaj strident, un 

comportament model pentru elevi, să folosească un vocabular adecvat profesiei pe care o îndeplinesc în 

unitatea şcolară, să comunice şi să relaţioneze cu elevii, părinţii şi cu ceilalţi profesori. 

c) Prin tot ceea ce fac, să-şi îndeplinească atribuţiile din fişa postului, responsabilitățile de la nivelul 

comisiilor metodice, permanente sau temporare din care fac parte, să trimită la termen toate planurile, 
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rapoartele sau documentele/actele solicitate de conducerea școlii şi să contribuie la creşterea prestigiului 

unităţii de învăţământ din care fac parte. 

d) Indiferent de specializare, să fie convinse că misiunea lor este într-un anumit fel, sacră. 

Înţelegându-şi vocaţia, vor fi întotdeauna de partea adevărului, evitând răspândirea de idei şi noţiuni care 

nu se armonizează cu filosofia, misiunea şcolii și educația adventistă. 

e) Conştiente că educaţia se transmite prin cuvinte, dar mai ales prin modele, vor da exemplu de 

decenţă, onestitate, respect, profesionalism şi încredere în posibilităţile de dezvoltare ale elevilor. 

f) Vor identifica mijloacele cele mai eficiente pentru a-i cunoaşte pe elevi din perspectiva 

capacităţiilor de asimilare, de reziliență şi vor îmbina exigenţa cu bunătatea, transmiţând întotdeauna faptul 

că doresc starea de bine a elevilor lor. 

g) Vor întocmi în mod conştiincios documentele şcolare (cataloage, condică, procese verbale, 

carnetele de elev, rapoarte și fișe de autoevaluare, planuri și rapoarte remediale/de progres/inițiale/finale, 

registrele matricole-responsabilii claselor, alte documente solicitate de secretariat sau administrația unității, 

etc) necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ.               În vederea parcurgerii integrale şi 

sistematice a programei şcolare, vor prezenta spre avizare conducerii liceului planificarea calendaristică 

anuală, în decursul primelor două săptămâni ale fiecărui an școlar. 

h) În fiecare zi, la începutul activităţii, vor consemna în Condica de prezență tema lecţiei pe care 

urmează s-o prezinte în clasă și vor semna. Orele rămase nesemnate la sfârşitul fiecărei zile de activitate, 

se consideră neefectuate şi în consecință, nu vor fi retribuite. La finalul fiecărei luni responsabilul de resurse 

umane va stabili pontajul pe baza orelor semnate în condică. Nu se vor mai face rugăminți repetate pentru 

cei întârziați la semnarea condicii retroactiv. 

i) Debutanţii, precum şi cei care nu au funcţia de bază în învăţământ, vor întocmi zilnic pentru 

fiecare oră de curs, proiectul lecţiei. Debutanții își vor alege un mentor, un profesor cu vechime și grade din 

cadrul unității. Mentorul îi va consilia și îndruma în toate aspectele didactice. Este de preferat ca mentorul 

să fie de aceeași specialitate sau din aceeași arie curriculară, iar dacă nu există, să fie un alt profesor cu 

experiență și vechime în învățământ. 

j) Cursurile de dimineață vor începe cu un moment devoţional de la ora 7:50, la care vor participa 

toţi profesorii care îşi încep activitatea la ora 8:00. După care profesorii care vor intra la ora 8 în sălile de 

clasă vor organiza un scurt devoțional sau rugăciune aproximativ 5-10 minute cu elevii înaintea începerii 

orei de predare/evaluare. 
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k) La începutul fiecărei ore de curs (în decurs de 60 de secunde ), telefoanele mobile sunt depozitate 

de fiecare elev în parte pe rafturile special amenajate din fiecare clasă. Telefoanele vor fi folosite în timpul 

orelor de către elevi doar cu acordul profesorului în scop didactic. 

l)     În funcție de efectele acestei măsuri, pentru anul școlar viitor, se va lua în calcul interzicerea utilizării 

telefoanelor mobile în incinta școlii pe perioada cursurilor. 

 

 

Întocmit 

Consiliul de administrație al LTA „MARANATHA”  

DIRECTOR : 

SEBŐK-BALLA LAURA COSMINA 

 

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare al internatului 
(Anexă la R.O.F. al LTAM) 
 
Considerații preliminare. 
 
g) Internatul Liceului Teologic Adventist „Maranatha” (LTAM) este instituție anexă a Liceului Teologic Adventist 
„Maranatha” din Cluj-Napoca, instituție de stat. 
h) Regulile internatului LTAM sunt subordonate ROFUIP  și Regulamentului Intern (RI) a LTAM; ca urmare, toate 
măsurile disciplinare de prevenire și de coerciție din RI și ROFUIP se aplică în cazurile disciplinare din internatul LTAM. 
i) Deciziile majore care se iau în cazul elevilor din internat sunt ratificate de Consiliul de Administrație (CA) al LTAM la 
propunerea Comisiei de disciplină (CD) a LTAM și Consiliului Profesoral (CP) al LTAM. 
j) Pentru rezolvarea problemelor de internat pedagogul va colabora cu capelanul, comitetul de internat, diriginte, 
comisia de disciplină, consiliul profesoral, director. 
k) Un reprezentant al pedagogilor va fi membru în comisia de disciplină a elevilor. Durata mandatului este de un an. 
Reprezentantul pedagogilor va fi ales în prima săptămână de la debutul calendaristic al anului școlar, de către pedagogi, în 
prezența capelanului. 
l) Din considerații ce țin de proiectul de dezvoltare a LTA „Maranatha” numărul de locuri disponibile în internat 
pentru anul școlar viitor (2023-2024) sunt: 32 – băieți și 36 fete. În cazul în care cererile pentru internat depășesc numărul 
disponibil, conducerea liceului va folosi criteriile de mai jos pentru alegerea celor care vor sta în internat. 
m) Nefiind o obligație a școlii, internatul este o opțiune oferită de LTA „Maranatha” tuturor elevilor interesați de o 
atmosferă caldă, primitoare și morală. Din acest motiv, cei care aleg internatul vor trebui să corespundă următoarelor criterii: 

▪ Conduită etică și limbaj adecvat în relații cu pedagogii, capelanul și supraveghetorii de noapte (se vor avea în 
vedere respectul, bunul simț, comunicarea principială și integritatea caracterului); 

▪ Păstrarea curățeniei în camere și incinta internatului. 
▪ Seriozitatea și punctualitatea față de programul de școală și cel al internatului. 

mailto:lta_maranatha@yahoo.com


 
 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “MARANATHA” 

Str. Mehedinți , nr.80A , Cluj-Napoca 400685 

Tel./Fax +40-264-456894 e-mail: liceulmaranatha@gmail.com 

 

85 
 

▪ Implicarea în activitațile spirituale (cele din fiecare seară și programele desfășurate în zilele de vineri și 
sâmbătă). 

▪ Asumarea și respectarea prevederilor legate de telefoanele mobile personale pe toată perioada rămânerii în 
internatul liceului.  

▪ Păstrarea în bune condiții a obiectelor și bunurilor din incinta internatului. 
▪ Conduită și purtare exemplară la orele de curs. Elevii care vor avea media 10 la purtare și rezultate deosebite 

la învățătură, medii  generale de peste 9,50, vor avea prioritate la cazarea în internat. 
▪ Elevii care vor avea abateri disciplinare la școală sau în internat nu vor mai putea beneficia de acest 

privilegiu de a fi cazați în căminul liceului. Unitatea de învățământ își rezervă dreptul de hotărî cine poate fi 
primit sau eliminat din internat. ( să ne asigurăm că acest punct nu este considerat  discriminatoriu!!!) 

 
 
 
VIAŢA ÎN INTERNAT 
 

1. Toţi elevii ai căror părinţi sau susţinători legali nu locuiesc în apropierea şcolii pot să locuiască în internat. Orice elev 
care optează pentru a locui în chirie sau gazdă în municipiul Cluj-Napoca și este înscris ca elev la LTAM  trebuie să 
depună o cerere către conducerea şcolii pentru aprobarea acestei forme de cazare. Pe cerere se specifică obligatoriu 
adresa unde locuiește elevul și se anunță profesorului-diriginte  noua adresă pentru eventuale vizite. 

2. Locuirea în internat poate fi o experienţă interesantă şi folositoare. A învăţa să ai părtăşie, să locuieşti împreună cu 
alţi colegi atât de mult timp, poate contribui la maturizarea ta şi această experienţă poate deveni o amintire plăcută 
pentru tot restul vieţii. 

3. Elevul care este cazat în cămin are obligația de a păstra bunurile LTAM în ordine și bună funcțiune/utilizare. Elevul nu 
are voie să facă pagube/distrugeri privind bunurile/spațiile instituției, să deterioreze, să vandalizeze, să distrugă 
pereții, mobilierul sanitar din grupurile sanitare și dușuri, mobilierul din camere, mobilierul școlar din săli de 
clasă/laboratore/cabinete/alte spații, aparatele electrice și electrocasnicele puse la dispoziția  elevului de 
administrația școlii. În cazul în care se întâmplă o pagubă/ o distrugere produsă de un elev sau mai mulți trebuie să 
repare paguba produsă bunurilor LTAM sau să cumpere alt produs similar celui deteriorat sau distrus. Dacă nu se 
poate identifica autorul pagubei/distrugerii produse în dreptul bunurilor liceului, vina este colectivă a camerei, clasei 
sau a întregului de elevi ai școlii sau cazați în internat și fiecare va contribui cotă parte la recuperarea materială sau 
faptică a bunului distrus în funcție de circumstanțele faptelor comise. 

   
  Vizitatori în internat 
 

1. Orice vizitator/părinte/tutore/rudă trebuie să anunţe pedagogul de serviciu la intrarea lui în clădirea școlii și mai cu 
seamă în internat. Dacă vizitatorul nu cunoaşte această regulă, cel vizitat îndată ce a luat cunoştinţă de vizită, va 
trebui să anunţe pedagogul de serviciu. 

2. Este interzisă primirea în cămin a vizitatorilor de sex opus. Se doreşte ca şi taţii care vin la fiicele lor să intre în camere 
numai după ce fiica a obţinut acordul celorlalte colege. 

3. Fraţii sau alţi băieţi peste vârsta de 12 ani nu au permisiunea să intre în camerele fetelor. Părinţii elevului din liceu 
pot rămâne peste noapte în cămin numai cu acordul expres al directorului și al capelanului  care înștiințează 
pedagogul de serviciu. 

4. Elevii liceului care nu locuiesc în internat vor putea vizita colegii lor cazați în internat doar după obținerea expresă a 
aprobării din partea pedagogului de serviciu și a capelanului. În caz contrar, va fi sesizat comitetul disciplinar al școlii 
cu propunerea de scădere a notei la purtare.  

5. Elevii care forțează intrarea/ieșirea din clădirea liceului sau a perimentrului școlii vor fi sancționați disciplinar. Nu se 
va tolera sub nici o formă: săritul geamului la parterul clădirii sau săritul gardului din curtea școlii. Elevii care nu vor 
respecta această prevedere vor fi invitați în comisia de disciplină a elevilor în vederea aplicării măsurilor disciplinare. 

  
  Cheile camerelor de internat 
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1. Camerele elevilor vor fi încuiate în timpul orelor de curs, în fiecare zi la orele 8,00. În intervalul orar 8,00 -13,00 
camerele vor rămîne închise. Pedagogul trebuie să aibă cheile tuturor camerelor. Pedagogul trebuie să aibă în orice 
moment posibilitatea de a verifica și controla camerele, băile, dușurile, frigiderele sau dulapurile elevilor. Dacă 
constată vreo neregulă semnalează capelanului care este responsabil de cămin, apoi părintele și în funcție de situație 
- dirigintele sau directorul.  Doar pedagogul deține cheile camerelor elevilor. Deschiderea camerelor în intervalul 
8,00-13,00 la solicitarea elevului, se va face doar în cazurile speciale (boală, vizită inopinată a părinților, cererea 
capelanului sau a directorului). Pedagogul nu dă cheile instituției și nici a vreunei camere în mână elevului, pentru a 
evita situații de multiplicare a cheilor de către elevi. În caz contrar, pedagogul respectiv va fi sancționat de comisia de 
disciplină a angajaților. De asemenea, dacă pedagogul va înmâna elevului brelocul de accces la lift, va fi sancționat. 
Pedagogul va oferi posibilitatea de a urca cu liftul elevilor în cazul în care au bagaje, dar doar în prezența sa fizică în 
lift și fără a înmâna codul de accces elevilor. 

2. Este interzis elevilor să copieze chei de la alte camere, încuietori ale şcolii, breloc acces lift (cancelarie, secretariat, 
clădire, poartă, alte săli din clădirea LTAM etc). Copierea cheilor va avea ca rezultat reorientarea disciplinară spre altă 
instituție de învățământ.  

3. Folosirea cheilor pentru deschiderea altor uși va avea ca efect părăsirea școlii și a internatului. 
4. Elevii care vor fi găsiţi în camerele colegilor de sex opus vor fi chemați în comisia de disciplină și consemnați în 

„registrul de abateri” cu riscul scăderii notei la purtare și reorientării dacă vizitele se repetă și nu va fi respectat 
regulamentul școlii. 

 
Elevii bolnavi din internat 
 

1. Elevii bolnavi au dreptul să rămână în camerele din internat. În prealabil vor fi nevoiți să obțină o confirmare, 
dimineața, din partea cabinetului medical, în aceeași zi în care acuză probleme de sănătate. (excepție fac actele 
doveditoare obținute de la surse medicale din afara școlii). 

2. În fiecare dimineață, elevii care se simt rău vor trece pe la cabinetul medical. Dacă există o confirmare și 
recomandare medicală că starea de sănătate s-a agravat, elevul poate rămâne în cameră. 

3. Elevul declarat bolnav nu va ieși din cameră în timpul zilei (la cumpărături, în curte cu ceilalți, pe hol, la activități 
etc) sau în afara școlii/internatului. 

4. Elevul bolnav în perioada orelor de curs va fi în atenția cadrului medical și a profesorului de serviciu. Va comunica 
cu ei.  

5. Pe toată perioada cât se declară bolnav și nu participă la cursuri, în toate zilele de boală, elevul nu are voie să 
părăsească internatul/camera liceului unde este cazat până la vindecare. Cazul este strict monitorizat de 
cabinetul medical și de diriginte. Părintele nu poate solicita  școlii ca fiul/ fiica lor să părăsească camera de 
internat decât în cazul în care îl duce acasă(fiind grav bolnav) sau pentru investigații medicale de specialitate 
pentru care aduce dirigintelui/capelanului dovadă actele medicale eliberate de medicul specialist. 

 
 
 
ANEXĂ - REGULAMENT 
 
Art. 1.  
 a. Cazarea în internat se face după următorii pași:  
1. În baza unei cereri adresate conducerii unității de către părinte sau tutorele legal 
2. Repartizarea în camerele de internat se face de către capelanul școlii și pedagogii/supraveghetorii școlari în baza cererilor 
aprobate în prealabil de conducerea școlii și în limita locurilor disponibile sau a criteriilor de selecție. 
3. Cazarea este condiționată de: 
   - obținerea de către solicitant a avizului medical școlar sau medic de familie prin care atestă că nu 
pune în pericol sau nu deranjează locuirea celorlalți elevi din cămin; 
- achitarea regiei de cămin în valoare de 130 ron/ lună și  achitarea obligatoriu a  cel puțin două mese în sistem catering de la 
firma cu care școala colaborează pentru serviciile de masă. Neachitarea cheltuielilor de regie cămin și masă atrage după sine 
eliminarea din cămin sau lipsa dreptului de cazare în următorul an școlar/semestru. 
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- achitarea regiei și a meselor se va face până în data de 5 a lunii. Nerespectarea acestei date ( excepțiile trebuie aprobate de 
capelan, în mod explicit) atrage după sine măsura părăsirii internatului. 
- semnarea de către părinte sau tutorele legal a unei declarații pe propria răspundere cu privire la utilizarea telefoanelor 
mobile personale în cadrul școlii și internatului (în cazul în care elevul a împlinit 18 ani va semna și el o declarație pe proprie 
răspundere ). 
   - cunoașterea și acceptarea sub semnătură a prezentului regulament; 
                                       - asumarea de către părinte/tutore a pagubelor și a stricăciunilor produse de elev și a refacerii lor prin 
reparații sau prin înlocuirea bunului/spațiului distrus sau prin plata integrală a contravalorii acestora de părinte sau tutore. În 
cazul în care nu se cunoaște cu certitudine autorul pagubelor sau distrugerilor, achitarea contravalorii acestora se va realiza în 
mod colectiv de către toți părinții/tutorii elevilor implicați. 
-participarea obligatorie a fiecărui elev intern  în perioada de weekend la curățenia generală din întreaga instituție. 
 
    
 b.  Retragerea din cămin – este condiționată de următoarele : 
- Minorul intern, asistat de unul dintre părinți sau tutore în prezenta pedagogului, va înainta o cerere scrisă privind 
retragerea din cămin către conducerea școlii; 
- Cererea este supraavizată de către dirigintele elevului respectiv, care a luat legătură în prealabil cu părintele sau 
tutorele acestuia; (părintele/tutorele și dirigintele a luat la cunoștință și este de acord ca elevul să părăsească internatul) 
- Aprobarea cererii de retragere se face  numai după predarea fișei de lichidare/a  inventarului, achitarea restantelor 
și a contravalorii daunelor produse (se va completa o fișă de lichidare care va fi vizată de toate compartimentele 
administrative ale școlii: bibliotecă, secretariat, lenjereasă, regie cămin, masă, administrator); în cazul în care elevul refuză să 
achite toate datoriile fața de liceu i se va refuza încheierea situației la învățătură și se va izbi de refuzul de a mai fi primit 
ulterior în cămin. 
 
h) Mutarea din cameră într-o altă cameră   
Elevii interni pot fi mutați de către pedagogi/supraveghetori din camerele în care au fost cazati inițial, în următoarele situații: 
1. pentru a completa locurile ramase libere din alte camere prin plecarea sau excluderea din cămin a unor interni; 
2.  disciplinar; 
3. în cazul unor situații excepționale (facilitarea integrării noilor veniți, învățarea pentru bacalaureat/olimpiade/concursuri 
școlare, etc.) cu acordul conducerii unității ; 
Notă: mutarea elevilor din camere se va face numai cu aprobarea scrisă a conducerii   unității. 
        
Art.2. Camerele elevilor 
 

1. Elevii sunt responsabili pentru curăţenia, îngrijirea şi menţinerea în bune condiţii a camerei. Camerele 
pot fi controlate de câteva ori pe săptămână de către pedagog, diriginte, capelan sau alte persoane din 
conducerea şcolii. 

2. Cu ocazia fiecărei verificări se va da o notă camerei. O cameră cu un pat nefăcut va primi nota 1. 
 

3. Se vor avea în vedere următoarele aspecte cu ocazia verificării camerelor: 
b pat nefăcut sau dezordine 
c parchetul sau covorul murdar 
d dezordine generală în cameră 
e haine neaşezate la locul lor, încălţăminte în dezordine 
f mobilă sau alte obiecte pline de praf 
g murdărie sub paturi sau în alte colţuri ale camerei 
h coşuri de gunoi pline 
i oglinzi murdare 
j camera neaerisită 
k mese murdare/ în dezordine 
l dulapuri în dezordine, alimente pe masă sau dulapuri, vase de bucătărie 

mailto:lta_maranatha@yahoo.com


 
 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “MARANATHA” 

Str. Mehedinți , nr.80A , Cluj-Napoca 400685 

Tel./Fax +40-264-456894 e-mail: liceulmaranatha@gmail.com 

 

88 
 

m frigidere murdare/ cu alimente alterate 
4. Primele trei camere cu notele cele mai mari vor fi premiate la sfârşitul anului. Elevii din camerele 

premiate vor avea dreptul să aleagă camerele cele mai bune în anul școlar  următor. 
5. Posterele şi auto-colantele nu pot fi aşezate pe pereţi sau mobilier, nu se aplicată nimic  cu lipici, aracet, 

superglue, pastă de dinţi, prenadez, etc.  
6. Utilizarea bunurilor de folosință comună se va face civilizat si cu grijă, pentru menținerea lor în stare de 

bună funcționare: bunuri din grupurile sanitare și camerele de cazare, mobilier cămin, mobilier școlar, 
sala de sport, sala festivă, sala de mese, mașini de spălat, frigidere, etc 

7. În caz de distrugere sau degradare a bunurilor, elevii interni  răspunzători vor plăti contravaloarea 
bunurilor la prețul actual, precum și toate cheltuielile aferente procurării și instalării acestora. În cazul în 
care sunt distruse bunuri de folosință comună și nu se cunosc făptașii, contravaloarea acestora va fi 
suportată de către toți elevii interni  din cameră/clasă /de pe palier/etaj  sau din cămin; În cazul care nu 
vor să achite contravaloarea pagubelor nu vor avea situația școlară încheiată, vor avea nota scăzută la 
purtare și nu vor mai putea fi cazați anul școlar următor în internat liceului. 

 
Art.3.  - Funcționarea internatului 
 
 a.  Comitetul de internat – organizare și atribuții 
 
Comitetul de internat se alege la inceputul fiecarui an scolar si este format din : capelan-presedintele comitetului, 
responsabilii de paliere băieți/fete, responsabilul cu activitățile cultural artistice și sportive, responsabil curățenie și igienă și 
pedagogi. Comitetul se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puțin de o dată pe lună. 
Comitetul de internat conlucrează cu capelanul, pedagogii, administrator și director. Se întruneşte cel puţin o dată pe lună 
pentru analizarea problemelor de cămin. Are rol în asigurarea şi menţinerea ordinii, disciplinei, curăţeniei, păstrarea bunurilor 
şi respectarea regulamentului din cămin. 
De asemenea desemneză, împreună cu pedagogii, elevii care efectuează zilnic serviciul de ordine în internat,  după terminarea 
orelor de curs până la ora 22:00. Elevii de serviciu răspund de liniştea, curățenia şi ordinea în cămin şi în sălile de meditaţii şi 
veghează la păstrarea bunurilor şcolii. 
Profesorii - diriginţi au obligaţia să controleze activitatea şi comportamentul elevilor interni din clasele de care răspund cel 
puțin lunar. 
Atribuțiile Comitetul de internat sunt : 

1. Sa sprijine administratia si pedagogii in repartizarea elevilor in camere; 
2. Sa stabilesca si sa urmareasca impreuna cu administratorul si pedagogii scolari respectarea 

programului de internat, realizarea activitatilor administrativ-gospodaresti și participarea la 
altarele de seară; 

3. Sa cunoasca fiecare elev intern si sa participe activ la solutionarea oricaror probleme de 
indisciplina si de conduita; 

4. Sa faca propuneri de completare a dotarii internatului cu materiale necesare pentru efectuarea 
activitatilor gospodaresti si a celor educative; 

5. Sa antreneze elevii la actiuni de infrumusetare a internatului, de amenajare si de intretinere a 
spatiilor verzi din curtea școlii, a spațiilor destinate activităților cultural-sportive și recreativ-
educative; 

6. Sa sesizeze pedagogii și conducerea școlii cu privire la abaterile elevilor interni; 
 
 b.  Programul de internat  
 
         1.  În timpul săptămânii: 

• 6:30 - Deșteptarea 

• 6:30- 6:55 –  Programul de igienă personală 

• 6:55- 7:30 –  Micul dejun 

• 7:30- 7:45 –  Curățenia camerelor și pregătirea pentru orele de curs  
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• 7:45-14:00- Intre orele 8-13 internatul se închide; în acest timp, accesul în internat se face numai în 
cazuri excepționale și temeinic motivate, cu aprobarea profesorului de serviciu.  

• 12:50 – 13:20 – Masa de prânz; 

• 14:00-16:00 - Program liber; 

• 16:00-18:00 - Program obligatoriu de meditatii sub supravegherea pedagogului. 

• 18:00-19:00 - Servirea cinei in sala de mese 
v) 19:00-20:00 - Altarul de seară și alte activități educative extra-curriculare;  
w) 21:00 - Internatul se închide; 
x) 21:00-22:00 prezența de seara (efectuată de pedagog/supraveghetor), program de igiena personală, curățenia în 
camere și pregatirea pentru stingere; 
y) 22:00 se încheie orice fel de activitate și se sting luminile. 
g) Sâmbăta 
8:45-9,00  Deșteptarea 
9:00-9:45 – Pregătire pentru programul de Sabat 
10:00 – Devoțional și Școala de Sabat 
11:45 – Serviciul divin 
13:00-13:30 – Servirea mesei 
13:30-16:00 – Program liber cu acordul capelanului și pedagogului 
16:00-16:45 – Pregătire pentru programul de Sabat după-amiază 
17:00 – Serviciul divin 
18:30 – Cina 
19:00-21:00 – Program liber cu acordul capelanului și pedagogului 
21:00 – Închiderea internatului 
21:00-21:30 – Igiena personală 
21:30-22:00 – Pregătirea pentru stingere 
22:00 – Stingerea  
h) Duminica 
8:45 -9,00   – Deșteptarea și igiena personală 
9:00-9:50 – Activități administrative-curățenie generală în școală 
9:50-10:00 – Pregătirea pentru meditații 
10:00-12:00 – Meditații  
12:00-13:00 – Prânzul  
13:00-18:00 – Program liber (cu acordul/învoirea pedagogului/capelanului) 
18:00-18:30 – Cina  
18:30-18:45 – Pregătirea pentru altarul de seară 
19:00 – Altarul de seară 
20:00-21:00 Program liber (cu acordul pedagogului/capelanului) 
21:00 – Închiderea internatului 
21:00-21:30 – Igiena personală 
21:30-22:00 – Pregătire pentru stingere 
22:00 - Stingerea 
 
 
Art.4 – Învoiri 
 

a. Plecări din internat în week-end sau pe perioada nopții 
1. La sfârșitul săptămânii elevii interni beneficiază de o invoire generala acasa, in oras la rude sau la cunostinte cu 

aprobarea capelanului, dirigintelui si a pedagogului și cu acordul/confirmarea  telefonică a părintelui. Pentru 
aceasta este nevoie ca fiecare elev sa anunte pedagogii inca din cursul saptamanii sau la sfarsitul acesteia, dar nu 
mai tarziu de vineri ora 12 Cine pleacă neînvoit poate fi eliminat din internat și chemat în comisia de 
disciplină. 
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2. Orice plecare din internat pentru mai multe zile sau pentru o noapte trebuie solicitată de către părinte sau tutore 
legal cu o zi înainte de plecare sau cel târziu până la ora 12:00 în ziua plecării. Cererea din partea părinților se 
adresează pedagogului sau capelanului telefonic sau prin cerere scrisă prin e-mail. 

3. Se face cerere scrisă motivată, cu precizarea motivului și a  timpului cerut pentru învoire. 
4. Cererea scrisă – aprobată de pedagogul de serviciu cu consultarea dirigintelui sau a capelanului, în funcţie de 

motivul prezentat. 
5. Elevii care raman in internat beneficiaza de un program de voie. In acest sens, ei pot desfasura activitati de 

pregatire scolara sau pot desfasura activitati cultural-artistice, instructive, sportive, liber sau organizat conform 
planificarilor existente, sub indrumarea capelanului, profesorilor, membrilor comitetului de internat si a 
pedagogilor/supraveghetorilor școlari. 

6. De regulă, numărul plecărilor va fi stabilit de Consiliul de Administraţie al liceului la începutul anului școlar. 
7. Cu ocazia programelor speciale de Sabat, învoirile nu sunt posibile decât în cazuri excepționale, analizate de 

capelan și  validate de directorul școlii.  
 

b. Plecări din internat în timpul zilei 
1. Pentru învoirile la care elevii au dreptul prin regulament, biletul de voie va fi semnat de diriginte/profesor de 

serviciu sau pedagog de serviciu desemnat pentru acestă lucrare. Biletul de voie se obţine de la pedagogul de 
serviciu care va avea un registru de învoiri, unde elevul va semna la plecare şi la întoarcere. 

2. Învoirile pentru o parte a Sabatului vor fi obţinute din partea capelanului cu înştiinţarea pedagogului de serviciu. 
3. Ori de câte ori este posibil, pedagogul trebuie să solicite dovada pentru motivul învoirii (ex. la bibliotecă – un bilet 

cu data şi ştampila bibliotecii, de la medic – adeverință cu parafa medicului, de la meditaţie – cu caietul de 
pregătire şi semnătura profesorului meditator, etc). 

4. De asemenea, elevul va semna la plecare şi la venire în registrul de învoiri al pedagogului. 
5. Învoirile recreative trebuie să fie de regulă în grup, limitate în timp, cu însoţitor adult sau un responsabil de grup 

dintre elevi. 
6. Nici un elev nu va părăsi internatul fără bilet de învoire. 
7. Elevul care se declară bolnav și nu frecventează orele de curs într-o anumită zi sau mai multe zile la rând nu are 

voie să părăsescă internatul în acea zi sau mai multe zile, pe toată perioada cât este bolnav. Nici părintele nu are 
voie să ceară părăsirea internatului de către elev, decât  dacă își duce acasă fiul/fiica bolnavă sau dacă îl duce la 
un consult medical de specialitate pentru care aduce dovadă de la medic pentru pedagog sau diriginte/capelan. 

   
Art.5 – Drepturile elevilor 
 
Elevii interni au următoarele drepturi : 
 

➢ Sa foloseasca in mod gratuit baza materiala si culturala a internatului; 
➢ Sa beneficieze de asistenta medicala; 
➢ Sa serveasca masa in sala de mese; 
➢ Sa foloseasca spatiul de studiu; 
➢ Sa aiba acces la biblioteca; 
➢ Sa aleaga si sa fie alesi in comitetul de internat; 
➢ Sa propuna activitati extrascolare si sa participe la ele; 
➢ Sa beneficieze de mașina de spălat pntru  spălarea  lenjeriei de pat și a rufelor murdare; 
➢ Să beneficieze de frigider în fiecare cameră pentru depozitarea alimentelor perisabile; 
➢ Să beneficieze de dispozitivele necesare pentru școala on-line. 

 
  Art. 6 – Îndatoririle elevilor interni 
  
e) Sa aiba o tinuta si o comportare corespunzătoare fata de director, profesori, părinți, colegi, pedagogi, supraveghetori, 
personalul didactic auxiliar și nedidactic; 
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f) Sa foloseasca in mod corespunzator bunurile de inventar, instalatiile electrice si sanitare, precum si celelalte bunuri 
puse la dispozitie fără a le deteriora sau distruge. Dacă se produc daune la bunurile școlii, trebuie să le repare, să le înlocuiască 
sau să le plătească după caz la prețul actual. În caz contrar, vor fi sancționați cu scaderea notei la purtare, eliminarea din 
internat sau reorientarea școlară, nu mai au dreptul să fie cazați în internat în anul școlar/ semestrul următor, în funcție de 
gravitatea faptelor. 
g) Sa respecte regulile igienico-sanitare, sa pastreze linistea, ordinea si curatenia in camera de locuit, în sălile de clasă, în  
spatiile comune și cele din jurul internatului; 
h) În fiecare primăvară și toamnă, să participe la curățenia generală din școală și din jurul școlii (de ex. șters geamuri, 
igienizarea pereților claselor sau a altor spații interioare, adunat frunze, semănat iarbă, plantat flori, greblat, tuns iarba, strâns 
peturi, resturi menajere și deșeuri din jurul școlii). 
i) In cursul zilei de duminică a fiecarei saptamani, între orele 9  -10 , toti elevii sunt obligati sa efectueze curatenia in 
camere, școală si in jurul caminului;  
j) Sa respecte programul de meditatii 16-18, de acces la internat  până la ora 21,  de odihna: 22- 6:30 etc; 
k) Sa participe la programul de meditatii si la altarul de seară și de dimineață și ora de închinare comună cu toată școala 
din fiecare săptămână; 
l) Iesirea elevilor in oras se face pe baza de bilet de voie, cu aprobarea pedagogului de serviciu și a capelanului, iar dacă  
se lipsește și din timpul nopții, cu confirmarea părintelui. 
m) Plecarea acasa se face pe baza de bilet de voie, cu aprobarea pedagogului/supraveghetorului de serviciu și a 
capelanului, cu confirmarea părintelui că elevul merge acasă, dacă  nu se lipsește de la orele de curs. În cazul în care elevul 
este nevoit să lipsească și de la orele de curs va fi necesară și  aprobarea dirigintelui pentru a lua la cunoștință de absențele 
elevului din perioada de cursuri;  
n) Sa achite lunar regia de cămin si contravaloarea meselor; in caz contrar, elevul și părintele elevului vor fi informati si 
somati sa achite contravaloarea regiei de camin si a mesei; nerespectarea acestor indatoriri duce la eliminarea din internat și 
lipsa dreptului de a mai obține cazare anul școlar următor; 
o) Fiecare elev din internat are obligatia de a comanda cel putin doua mese pe zi, cu obligativitatea mesei de prânz ; 
p) Sa-si schimbe lenjeria de pat la interval de doua saptamani, sau ori de cate ori este nevoie; 
q) Sa aiba viza de flotant aplicata pe cartea de identitate; 
r) Sa respecte regulile de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor; 
s) Să respecte măsurile de distanțare socială, să nu circule între camere, să nu își împrumute lucruri personale, să poarte 
mască în școala cu excepția camerelor, să se spele pe mâini ori de câte ori este nevoie, să se dezinfecteze la intrarea în școală, 
în cameră sau clasă ca măsuri de igienă și siguranță pentru buna funcționare a căminului în condiții pandemice. 
 
Art. 7 - Elevilor le sunt interzise urmatoarele: 
 

1. Gazduirea in camin a persoanelor straine.  
2. Dormitul in alte camere decat in cele repartizate;  
3. Introducerea sau consumarea de bauturi alcoolice, tutun, energizante, cafea, droguri de orice fel și a unor 

substante toxice inflamabile, explozive (petarde) daunatoare sanatatii si vietii; 
4. Fumatul in incinta caminului și în afara acestuia sunt interzise. 
5. Sunt interzise orice jocuri de noroc in internat și în afara acestuia. 
6. Pregatirea preparatelor culinare este interzisă. 
7. Păstrarea alimentelor in camere sau pe ferestre este interzisă pentru că există frigidere puse la dispozitia elevilor în 

internat; 
8. Aruncarea in jurul internatului sau în spatiile de folosinta comuna a ambalajelor si resturilor menajere este interzisă 

(depozitarea acestora se face numai in coșurile din camere, săli de clasă și în tomberoanele existente în curtea 
școlii ); 

9. Se interzice cu desavarsire interventia elevilor asupra instalatiilor electrice din camere si folosirea instalatiilor 
electrice improvizate. Defectiunile de orice natura (sistem electric, tamplarie, etc) se remediaza prin instiintarea 
pedagogului de serviciu care va înștiința pe bază de proces verbal  personalul de intretinere al scolii; 
Pedagogul/supraveghetorul de serviciu  verifică zilnic camerele sau spațiile comune din cămin, iar dacă constată 
vreo problemă, defecțiune, distrugere, spargere va semnala administratorului școlii/persoanei care se ocupă de 
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mentenața unității pe baza unui proces-verbal care se va transmite și conducerii școlii. Dacă se constată că 
elevul/elevii au produs vreo pagubă/defecțiune vor plăti consecințele faptelor lor individual sau dacă nu se 
cunoaște autorul, cei implicați din cameră, palier sau internat vor suporta consecințele în mod colectiv. 

10. Se interzice cu desavarsire interventia elevilor asupra instalatiilor de supraveghere video-audio din incinta sau 
perimetrul instituției, pentru că este un atentat la buna siguranța a colectivității și a instituției. Defectiunile de 
orice natură se remediază de personalul specializat, angajat al școlii, nu de către elevi. 

11. Folosirea reșourilor, fierbătoarelor, cuptoarelor, prăjitoarelor sau a altor aparate electrice (cu exceptia celor puse 
la dispozitie de administratia școlii, în locuri special amenajate) cu scop de preparare a hranei sunt interzise prin 
lege; 

12. Schimbarea configuratiei mobilierului in camere. Elevii nu pot introduce in camera alt mobilier in afara celui 
primit pe inventar, decat cu aprobarea prealabila in acest sens din partea capelanului sau a 
pedagogului/supraveghetorului. De asemenea, internii nu pot introduce in camera anumite obiecte sau bunuri 
care, datorita scopului lor, ar incalca reglementarile prezentului regulament (vase pentru prepararea hranei) 
precum si obiecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala a detinatorului sau a celorlalti elevi 
(haltere, gantere, etc); 

13. Lipirea pe peretii camerelor, pe usi, pe ferestre si dulapuri a posterelor, fotografiilor este strict interzisa; 
14. Sustragerea, deteriorarea si distrugerea bunurilor materiale din dotarea caminului (mobilier, geamuri, usi, yale, 

intrerupatoare, pereti, robineti, vas wc, capace wc, oglinzi, dispensere, mașini de spălat, uscătoare etc).  
15. Furtul de bani, insusirea bunurilor primite in folosinta sau ale colegilor, distrugerea bunurilor școlii, a 

incuietorilor de la usi sau dulapuri, violenta de orice fel (verbală sau fizică), se sancționează, situația este 
analizată în comisia de disciplină. 

16. Vizitarea palierelor elevilor de sex opus este strict interzisă. Vizita se poate face numai cu insotirea pedagogului 
de serviciu. Prezența elevului de sex opus în camerele de internat sau în alte spații ale internatului: holuri, 
grupuri sanitare, etc este sancționată drastic prin scăderea notei la purtare, eliminarea din internat sau din 
școală în funcție de gravitatea faptei.  

17. Cazarea în internat cu ocazia sărbătorilor legale (de ex. 1 decembrie, 30 noiembrie, 1 mai, Rusalii, 1 iunie, 24 
ianuarie, etc) sau alte ocazii asemănătoare când angajații unității beneficiază de zile libere: În astfel de zile libere 
internatul liceului se închide, iar elevii au obligația să părăsească incinta școlii în ziua de dinaintea celei declarate 
libere. 

18. Cazarea elevilor în perioadele de vacanță: Căminul este închis pentru elevi în vacanțele școlare, cu excepția 
elevilor de clasa a XII a care în luna iunie susțin examenul de bacalaureat. Pentru sesiunea a doua de bacalaureat, 
căminul nu este disponibil pentru cazarea absolventilor de clasa a XII a. 

19.  Elevii nu au voie să folosească liftul instituției, decât în cazuri excepționale de bagaje mari, cu supravegherea 
personalului care deține cartela de acces. 

20.  Declanșarea intenționată a alarmei de incendiu sau a altor alarme funcționale din instituție este strict interzisă. 
Se sancționează cu scăderea notei la purtare și eliminarea din internat, fără posibilitatea de a primi cazare în 
internat în următorul an școlar. 

21. Declanșarea unor scandaluri, acte de vandalism, violențe verbale, urlete, țipete, organizarea unor seri de jocuri 
sau farse, dominate de gălăgie și comportament nepotrivit, care deranjează liniștea publică și regulile de 
funcționare ale internatului, manifestări exagerate de indisciplină (aruncat cu apă, făină, pastă de dinți, dulceață, 
ouă, roșii, petarde, perne, sau alte obiecte, etc) care are ca rezultat dezordine, mizerie și distrugeri materiale sau 
acte de violență verbală, agresivitate și lipsă de respect la adresa vecinilor/trecătorilor din jurul școlii, colegilor 
sau angajaților instituției, acte de vandalism de orice fel în incinta sau în afara instituției sunt sancționate drastic 
cu scăderea notei la purtare, eliminarea din internat fără posibilitatea de a reveni în cămin și chiar reorientarea 
spre alt liceu, plus plata daunelor și pagubelor produse și refacerea lor la starea inițială. 

22. Ocaziile de joc, serate și momente speciale vor putea să se desfășoare în incinta internatului, doar după acordul 
explicit al capelanului.  

 
        Art. 8 - Recompense  
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i) Elevii interni care se remarca prin activitati administrativ-gospodaresti, de pastrare a ordinii si curateniei in camere, a 
spatiilor comune si din jurul internatului, precum si cei care se remarca printr-un compoatament de exceptie, vor fi 
recompensati prin: 
  - evidentierea în fața colectivului de elevi 
  - comunicare scrisă/ verbală de felicitare adresată părinților 
            - facilitati in ceea ce priveste petrecerea timpului liber, sponsorizarea partiala a unor excursii 
                         - acces preferențial în următorul an școlar la cazarea în cămin (alegerea camerei). 
  
  
 
 
 
 Art.9. – Sanctiuni 
 

1. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplica urmatoarele sanctiuni: 
a) mustrare verbală/observație în fața clasei 
b) avertisment în fața comitetului de internat  
c) ore de muncă în folosul internatului/liceului, de exemplu: măturat și spălat grupuri sanitare,  

holuri, scări; măturat curtea școlii sau alte spații din școală, aruncatul sacilor de gunoi din toate 
camerele de internat și grupuri sanitare la tomberon, supravegheat și îngrijit elevii de la nivel 
primar sau preșcolar, etc   

d) pierderea privilegiului de a primi bilet de voie pentru o zi 
e) pierderea privilegiului de a primi bilet de voie pentru 3-5 zile 
f) invitarea părinților la școală pentru a primi mustrare scrisă care implică automat scăderea notei 

la purtare; 
g) plata și refacerea integrală  către părinte /tutor a pagubelor produse de elev  în cazul 

distrugerilor materiale  
h) eliminarea din internat  
i) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu 
j) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
k) reorientarea spre altă școală  

1. Sanctiunile prevazute la art. 9, lit. a-e se aplica de către pedagogi. Sanctiunile prevazute la art. 9, lit. f-m se aplica de 
către comisia de disciplină și consiliul profesoral, la propunerea pedagogilor sau a administratorului scolii prin  
comisia de disciplină , CP si/sau CA.  

2. Sanctiunile aplicate se consemneaza intr-un registru de procese verbale  intocmit in acest sens de Comisia de 
disciplină, care se pastreaza la capelan si se afiseaza la afisierul internatului. 

 
Art. 10 – Regimul de funcționare a cantinei sau a mesei în regim de catering 

1. Masa la cantină se servește conform orarului stabilit de către conducerea școlii. Acesta poate suferi modificări pe 
parcursul anului școlar în funcție de nevoile instituției. 

2. Elevii cazați în internat sunt obligați să achite contravaloarea mesei pentru zilele în care sunt cazați, cu precizarea că 
sunt obligatorii minim două mese pe zi, inclusiv masa de prânz. 

3. Masa în sistem de catering se va servi în spațiile amenajate de școală în acest sens, respectiv în sala de mese, în cazuri 
excepționale în camere, cu obligația de a arunca resturile, ambalajele la coșul de gunoi care va fi debarasat zilnic la 
tomberon de fiecare  elev de serviciu din fiecare cameră și de elevii desemnați pentru sala de mese. Resturile 
menajere și ambalajele de mâncare nu se vor depozita în afara tomberonului din curtea școlii. Gunoiul se depune 
doar în tomberoanele cu capac pentru a  evita împrăștierea resturilor și a gunoielor în curtea școlii sau în spațiul 
public. 

4. În cazul în care elevul și/sau părinții refuză plata mesei se vor aplica măsurile disciplinare de la Art. 9. și în mod expres 
eliminarea elevului din internat. 

 

mailto:lta_maranatha@yahoo.com


 
 
 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST “MARANATHA” 

Str. Mehedinți , nr.80A , Cluj-Napoca 400685 

Tel./Fax +40-264-456894 e-mail: liceulmaranatha@gmail.com 

 

94 
 

 
 
 
 Art. 11 - Dispozitii finale 
 

1. Prezentul regulament de organizare si functionare a internatului intra in vigoare de la data  de 01.09.2022. 
2. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează. 
3. Internatul scolar functioneaza pe durata perioadei de cursuri 5 septembrie-15 iunie sau altă dată de finalizare în 

funcție de prevederile Ministerului Educației din structura fiecărui nou an școlar.  In  timpul vacantelor scolare, 
internatul nu functionează pentru elevi, decat in situatii excepționale (perioada de sustinere a bacalaureatului 
sesiunea de vară din luna iunie) cu aprobarea conducerii scolii si cu asigurarea obligatorie a serviciilor de 
supraveghere pentru functionarea normala  și în siguranță a acestuia. Elevilor le este strict interzis să fie cazați în 
vacanțe deoarece nu există personal care să-i supravegheze, personalul fiind în program doar de dimineață sau în 
concendiu de odihnă.   

4. Internatul este deservit de un cabinet medical pentru elevi, in conformitate cu prevederile Ministerului Sanatatii. In 
internat exista un izolator, potrivit normelor sanitare in vigoare, care poate fi folosit de unitatea școlară pentru elevii 
contagioși la indicația cabinetului medical școlar, pentru a fi izolați de colectivitate în scopul prevenirii răspândirii 
unor boli. 

5. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii  pentru toți elevii care sunt cazați în internatul LTAM. 
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