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CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – (1) Prezentul Regulament intern reglementează raporturile de desfăşurare a activităţii în cadrul
Liceului  Tehnologic  Auto  Craiova,  prevederile  sale  fiind  obligatorii  pentru  toţi  elevii  şi  pentru  toţi
salariaţii şcolii, indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, contracte individuale pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a
timpului de lucru sau cu timp parţial de muncă, ori cu convenţie civilă de prestări servicii. 
(2)  Prezentul  Regulament  intern  este  elaborat  pe  baza  Legii  Educaţiei   Naţionale  nr.  1/2011,   a
Contractului  Colectiv  de  Muncă   Unic  la  Nivel  de  Sector  de  Activitate  Învăţământ
Preuniversitar(C.C.M.U.N.S.A.I.P.),  a  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Unităţilor  de
Învăţământ  Preuniversitar  (R.O.F.U.I.P.-5079/2016  cu  modificările  O.M.E.N.  3027/2018  si  Ordinul
Ministrului Educatiei și Cercetarii nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, Statutul elevului aprobat prin OMENCS 4742/2016
şi alte reglementări ale M.E.N.C.S
(3)  Prezentul Regulament intern, precum și modificările ulterioare, are la bază  dezbaterile în consiliul
reprezentativ al părinților, în consiliul școlar al elevilor și în  consiliului  profesoral la care participă cu
drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
(4) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de baza în
unitatea de învatamânt, titular/suplinitor/detasat, si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 
(5)  Consiliul  clasei  este  constituit  din  totalitatea  personalului  didactic  de predare  care preda  la  clasa
respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si, pentru toate clasele, din
liderul elevilor clasei respective. (2) Presedintele consiliului clasei este dirigintele
(6)  Consiliul școlar al elevilor este structură consultativă formata din reprezentanții elevilor din fiecare
clasă.și reprezintă interesele elevilor, la nivelul unității de învățământ. 
(7) Comitetul de parinti  al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei în adunarea generala a
parintilor la nivelul scolii,  în consiliul reprezentativ al parintilor,  în consiliul profesoral si în consiliul
clasei 
(8)  Consiliul  reprezentativ  al  părinților  este  compus  din  presedintii  comitetelor  de  parinti,  avand
activitatea  reglementata  prin regulamentul  adoptat  de  Adunarea  generala  a  parintilor,  din  unitatea  de
invatamant. 
(9) Consiliul de administratie este organ de conducere al unitatii de invatamant și directorul unității este
președintele consiliului de administrație.
(10) In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor sale, directorul emite decizii si note de serviciu.
(11) Directorul școlii asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație. Propune consiliului
de  administrație  anularea  hotărârilor  acestuia  care  contravin  vădit  dispozițiilor  legale  în  vigoare  și
informează inspectoratul școlar despre aceasta.
Art. 2- (1) Persoanele delegate în cadrul Liceul Tehnologic Auto Craiova, sunt obligate să respecte, pe
lângă regulile specifice angajatorului care a dispus delegarea, şi dispoziţiile prezentului Regulament. 
(2)  Persoanele  detaşate  la  Liceul  Tehnologic  Auto  Craiova  sunt  obligate  să  respecte  dispoziţiile
prezentului Regulament. 
(3) Studenţii care efectuează practica în cadrul Liceul Tehnologic Auto Craiova, sunt obligaţi să respecte
dispoziţiile prezentului Regulament. Acestora li se vor efectua instructajele prevăzute de lege în domeniul
sănătătii  și  securităâii  în  muncă,  protecției  mediului  și  situațiilor  de  urgență  de  către  persoanele
desemnate. 
(4) Personalului și elevilor Liceului  Tehnologic Auto Craiova li se aplică LEGEA nr. 190 din 18 iulie
2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al  Consiliului  din 27 aprilie  2016 privind protecţia  persoanelor  fizice  în ceea ce priveşte  prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
Art. 3 – Asigurarea disciplinei în cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova impune respectarea de către
întregul personal (elevi sau persoane încadrate pe bază de contract individual de muncă) si vizitatori, a
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reglementărilor stabilite în prezentul Regulament intern şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a prevederilor actelor normative, a normelor de securitate a
muncii si P.S.I, a instrucţiunilor şi deciziilor emise de conducerea unităţii. 

CAPITOLUL 2
REGULI GENERALE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI

NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE
A DEMNITĂŢII

Art. 4 – În cadrul relaţiilor dintre elevii şi angajaţii Liceului Tehnologic Auto Craiova, dintre aceştia şi
alte  persoane  fizice  cu  care  vin  în  contact  în  îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu,  se  interzice  orice
comportament  care  prin  efectele  lui  defavorizează  sau  supune unui  tratament  injust  sau  degradant  o
persoană sau un grup de persoane. 
Art. 5 – Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist-şovin,
de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii sau crearea
unei  atmosfere  intimidante,  ostile,  degradante,  umilitoare  sau  ofensatoare  îndreptate  împotriva  unei
persoane sau a unui grup de persoane. 
Art.  6  -(1)  Măsurile  pentru  promovarea  egalităţii  de  şanse  între  femei  şi  bărbaţi  pentru  eliminarea
discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii 202/2002
privind egalitatea de şanse. 
(2) Relaţiile de muncă din cadul şcolii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii.
(3)  Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vȃrstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
(4)  Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere , diferenţiere, restricţie sau preferinţă,
întemeiate  pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin.  (3), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de
legislaţia muncii.
(5)  Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele
prevăzute la alin. (3), dar care produc efectele unei discriminări directe.
(6)  Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţiipecare o
desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă,  precum şi de respectarea demnităţii şi
a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(7) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală,
dreptul la concediu de odihna, medical sau de studii, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia
datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
(8) Relaţiile de muncă în cadrul scolii se întemeiazăpe principiul bunei-credinţe, în care scopsalariaţii au
îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de
muncă;
(9) In baza legislatiei aferente Strategiei Nationale Anticoruptie, angajatii scolii beneficiaza de consiliere
etica in conditii de confidentialitate 
(10) In baza legii avertizorului public, angajatii beneficiaza de  protectie, in situatia semnalarii, cu buna
credinta, unor fapte de incalcare a legii; a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei –administrari,
eficientei,eficacitatii,  economicitatii  si  transparentei;   in  cazul  avertizării  în  interes  public,  nu  sunt
aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public, iar
persoana care a facut o sesizare nu poate fi sanctionata prin aplicarea unei sanctiuni  mai severe sau
inechitabile pentru alte abateri disciplinare; 
Art. 7 – Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Legii nr. 48/2002 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare. 

3



CAPITOLUL3
REGULI PRIVIND GESTIONAREA VIOLENTEI PSIHOLOGICE-BULLING

Art.8 Liceul Tehnologic Auto Craiovaeste unitate scolara cu toleranță zero la violență.
Art.9La nivelul unitatii scolare, se vor lua toate masurile prevazute de lege in concordanta cu strategiile
metodico-didactice pentru gestionarea   violenţei psihologice - bullying 
Art.10Intreg  personalul  angajat  are  obligatia  sa  nu  tolereze,  sa  nu  incurajeze  si  sa  nu  ascunda   un
comportament  al  elevilor,  de  natura  sa  creeze  un  dezechilibru  de  putere,  cear  avea  drept  consecinţă
atingerea  demnităţii  ori  crearea  unei  atmosfere  de  intimidare,  ostile,  degradante,  umilitoare  sau
ofensatoare, îndreptate împotriva unui elev sau a unui grup de elevi vizand aspecte de discriminare şi
excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile
personale, 
Art.11 Intreg personalul va contribui la descurajarea si impiedicarea  oricarei acţiuni sau serie de acţiuni
sau comportamente de natura sa genereze efectele violentei psihologice in desfasurarea activitatilor din
salile de curs şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Sunt excluse termenului de
violenţă psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între adulţi în
cadrul unităţii de învăţământ;
Art.12 Cadrele didactice din unitatea scolara vor avea permanent in vedere:
-identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la actiuni de tip “bullying”
-identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive
-colaborarea cu parintii copiilor din ambele categorii
Art.13  In situatia existentei unei situatii critice,  la nivelul unitatii scolare, se va constitui un  grup de
mediere  avand in componenta elevi, cadre didactice si parinti, care vor identifica potentialele surse de
conflict.
Art.14 Sesizarea  privind orice  situatie  de violenta  psihologica  sau suspiciune  de violent psihologica
poate fi facuta de orice persoana din anturajul elevului, respective parintele, un membru al familiei, un alt
copil sau un adult sau victima insasi, catre un cadru didactic din unitatea scolara care va informa deindata
directorul unitatii scolare.
Art.15  Identificarea  si  analiza  situatiilor  de  bullying  asupra  elevului  se  realizeaza  de  catre  cadrele
didactice care interactioneaza cu acesta, pe baza propriilor evaluari.
Art.16  In  situatia  confirmarii  situatiei  de  bullying,  rezultatul  se  comunica  conducerii  unitatii  de
invatamant, parintilor elevului victima si parintilor elevului care manifesta comportament agresiv.
Art.17 Daca situatia sesizata nu a fost identificata ca bullying, dar se constata urmari fizico-emotionale
asupra  elevului,  se  anunta  parintele  acestuia  si  Directia  generala  de  asistenta  sociala  si  protectia
copilului;in functie de gravitatea situatiei, se anunta politia si SMURD.
Art.18 Pentru optimizarea prevenirii violentei psihologice, la nivelul Liceului Tehnologic Auto Craiova
se constituie grupul de actiune antibullying cu rol in prevenirea identificarea si solutionarea faptelor de
bullying comise intre elevi

CAPITOLUL 4
REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII

4.1. Obligaţiile conducerii şcolii
Art. 19. Conducerea școlii are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să  informeze  salariaţii  asupra  condiţiilor  de  muncă  şi  asupra  elementelor  care  se  referă  la
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să  asigure  materialele,  mijloacele  tehnice  etc.  necesare  desfăşurării  activităţii,  precum  şi
echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor;
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c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii, folosite în
procesul instructiv-educativ, precum şi de efectuare a controlului, reviziei sau reparaţiilor periodice ale
acestora;
d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de
odihnă,  precum şi de executare  a orelor  suplimentare,  de acordare  a  tuturor  drepturilor  salariale  şi  a
celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă;
e) să  asigure  condiţiile  prevăzute  de  lege,  pentru  protecţia  muncii,  respectarea  normelor  igienico-
sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului in aceste
domenii;
f) să  plătească  toate  impozitele  şi  contribuţiile  ce  revin  în  sarcina  sa  şi  să  vireze  contribuţiile  şi
impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) sa asigure,  gratuit,   supravegherea  sanatatii  personalului,  prin  angajarea  serviciilor  de medicina
muncii
h) să elibereze legitimaţii de serviciu, cu indicarea funcţiei fiecăruia;
i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
j) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor;
k) sa asigure echipamentul de protectie pentru toti angajatii a caror activitate presupune portul acestuia
l) sa asigure materialele igenico-sanitare necesare igenizarii si dezinfectiei pentru personal si spatiile
de activitate
m) alte obligaţii prevăzute de lege.

4.2. Obligaţiile generale ale personalului salariat privind disciplina muncii
Art. 20 – Obligaţiile generale ale angajaţilor privind disciplina muncii sunt următoarele: 
a) să apere proprietatea si sa contribuie la dezvoltarea ei;
b) să respecte ordinea si disciplina la locul de munca;
c) să respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de munca;
d) să realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa
raspunda de indeplinirea lor fata de colectivul de munca si fata de conducerea unitatii;
e) să efectueze numai activitati potrivit pregatirii sale si atributiilor mentionate in  fisa postului;in
situatii de urgenta, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a unitatii, fiecare are obligatia
de  a  participa/ajuta  -  indiferent  de functia  sau de postul  pe  care  il  ocupa -  la  punerea  in  aplicare  a
masurilor stabilite in cadrul celulei de urgenta-altele decat cele care intra in sarcina membrilor celulei de
urgenta si formatiunilor constituite prin decizie;  (ex.evacuarea bunurilor,  degajarea unor cai de acces,
supravegherea  unor obiective, comunicarea cu anumite persoane/institutii, aprovizionarea cu materiale in
regim de urgenta, etc)   
f) să asigure atȃt utilizarea integrala a resurselor cȃt şi protejarea acestora, reducerea cheltuielilor,
realizarea lucrarilor incredintate în conditiile de calitate stabilite,  cresterea eficientei  activitatii  unităţii
școlare;
g) să îndeplinească cu profesionalism,  corectitudine,  imparţialitate  şi conştiinciozitate  atribuţiile
cuprinse în fişa postului, în termenele şi în condiţiile de calitate stabilite;
h) să respecte obligaţiile ce le revin privind protecţia datelor şi informaţiilor, în conformitate cu
reglementările în vigoare şi să asigure păstrarea secretului de stat şi a secretului de serviciu; 
i) sa respecte  normele de conduita  in  relatiile  cu ceilalti  membri  ai  colectivului  de munca,  sa
vegheze la aplicarea acestora, sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa contribuie la intarirea spiritului
de disciplina,  de echipă,  de intrajutorare,  sa combata orice fel de manifestari  care contravin normelor
morale și etice şi să evite in spaţiul şcolar disputele neprincipiale şi relaţiile inter-personale de natură să
umbrească prestigiul unităţii; 
j) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie
viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la deteriorarea sau distrugerea bunurilor
materiale; 
k) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii unităţii şcolare; 
l) să se abţină în interiorul unităţii şcolare de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice
personale; 
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m) să  se  conformeze  dispoziţiilor  date  de  şefii  ierarhici  cărora  le  sunt  subordonaţi  direct,  cu
excepţia  cazurilor  în  care  apreciază  că  aceste  dispoziţii  sunt  ilegale  şi  să  motiveze  în  scris  refuzul
îndeplinirii dispoziţiilor primite; 
n) să  cunoască  conţinutul  actelor  normative,  regulamentelor  şi  al  oricăror  altor  dispoziţii  cu
caracter normativ, în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfăşurată,
conformându-se acestora întocmai; 
o) să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor sau oricăror
alte situaţii de urgenţă si sa contribuie la preintimpinarea si inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune
în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane; 
p) sa participe la instruirile periodice obligatorii in domeniul SSM, PSI si PC si sa sustina testarile
anuale obligatorii, prevazute de reglementarile in vigoare
q) sa prezinte, la solicitarea angajatorului, certificatul de integritate comportamentala, prevazut de
legislatia in vigoare;angajatorul are posibilitatea sa solicite in nume propriu, cu acordul angajatului, o
copie dupa Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
r) sa participe la controlul periodic efectuat prin serviciile de medicina muncii, initiat de angajator
s) să-şi  perfecţioneze  pregătirea  profesională  şi  să  participe  nemijlocit  la  cursuri  de  pregătire
profesională organizate sau recomandate de unitate; 
t) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul unităţii şcolare. 
u) sa  nu  primeasca  de  la  cetăţeni  bani  sau  alte  foloase  pentru  activitatile  prestate  in  cadrul
atributiilor de serviciu;
v) să dovedească fidelitate faţă de scoală în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
w) să  aibă  o  atitudine  şi  o  comportare  corectă  în  relaţiile  cu  conducerea  școlii,  cu  personalul
acesteia  şi  cu  orice  alte  persoane,in  raporturile  generate  de  îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu,  să
manifeste condescendenţă şi corectitudine in raporturile cu ele;
x) personalul care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii
privind fapta săvârșită;
y) in situatia  in care a fost declarat  incompatibil  in exercitarea unei functii  la nivel de unitate,
inspectorat  scolar,  sau  in  cadrul  alte  institutii,  sa  respecte  obligatiile  legale  privind  iesirea  din
incompatibilitate
Art. 21 – (1)Absentarea nemotivată este interzisă. 
(2)În caz de boală, de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă, angajatul va
anunţa telefonic conducerea şcolii sau pe şeful ierarhic, imediat ce  constată imposibilitatea prezentării la
școală, că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent nemotivat cu consecințe
pecuniare aferente numărului de ore în care s-a constatat absența.
(3) salariatul aflat temporar în incapacitate de muncă va prezenta certificatul medical la compartimentul
secretariat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la revenirea la muncă. Pentru cadrele didactice care activează
în mai multe unități școlare prezentarea concediului medical este obligatorie în fiecare dintre aceste școli.
Originalul acestuia se depune în școala la care are încadrarea de bază iar la  celelalte unități școlare va
depune copia legalizată la notar. 
(4)Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive, sau timp de 5 zile în cursul unui an calendaristic,
constituie abatere disciplinară şi atrage după sine concedierea din motive imputabile angajatului conform
hotararii Consiliului de Administratie al scolii in functie de imprejurarile cand s-a produs absentarea. 
(5)Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate, atrage după sine sancţionarea disciplinară a persoanei
care a avut cunoştinţă sau era obligată să cunoască aceste fapte, in urma analizei  Consiliului Profesoral si
al Consiliului de Administratie.
Art. 22 –  Inducerea în eroare de către angajaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false, în vederea
obţinerii unor avantaje prevăzute de legislaţia în vigoare, constituie culpă gravă care atrage răspunderea
disciplinară, patrimonială sau penală, după caz. 
Art.23 – Se interzice tuturor angajaţilor unităţii, cu contract individual de muncă: 
a) să înceteze nejustificat lucrul, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a cazurilor permise de
legislaţia în vigoare; 
b) să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal; 
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c) să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au legătură
cu acestea sau date personale ale elevilor sau altor salariaţi fără acordul acestora; 
d) să desfăşoare în  timpul  programului  de lucru activităţi  personale  în  favoarea altor  persoane
fizice sau juridice; 
e) să solicite  sau să condiționeze,  direct  sau indirect,  pentru ei  sau pentru alţii,  daruri  sau alte
avantaje materiale sau băneşti; această atitudine va atrage dupa sine concedierea angajatului.
f) să introducă sau să consume în sediul unităţii şcolare băuturi alcoolice; angajatului care se află
sub influenţa băuturilor alcoolice i se interzice desfăşurarea activităţii în instituţie în ziua respectivă, i se
întocmeşte,  de  către  şeful  ierarhic,  în  prezenţa  persoanei  vinovate  şi  a  doi  martori,  proces-verbal
constatator, care va sta la baza pontării – în ziua respectivă – ca absent nemotivat. Refuzul persoanei în
culpă de a semna procesul-verbal de constatare se consemnează în cuprinsul acestuia şi nu are relevanţă
în aplicarea, ulterioară a sancţiunii disciplinare.
g) sa utilizeze în scopuri personale maşinile, utilajele, sculele şi materialele din dotarea unităţii şi
să permită altor persoane să le utilizeze fără aprobarea conducerii şcolii;
h) să scoată din sediul unităţii şcolare, fără forme legale, bunuri materiale din patrimoniul acesteia;
i) să săvârşească acţiuni care să pună în pericol securitatea unităţii şcolare (folosirea de aparate
electrice, fumatul în locuri interzise, folosirea altor surse de iluminat decât cele stabilite de administraţie,
a aparatelor de încălzit improvizate etc.)
j) sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevilor, viata intima, privata si
familiala a acestuia sau ale celorlalti angajati din unitate; personalul unitatii de invatamant nu are voie sa
aplice pedepse corporale si sa agreseze verbal, fizic sau emotional elevii sau colegii 
k) să desfășoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală.
Art.  24 – (1)  Conducătorii  compartimentelor  răspund pentru întreaga  activitate  ce  se  desfăşoară sub
organizarea şi controlul acestora, în conformitate cu atribuţiile ce le revin prin legislaţia în vigoare. 
(2)  Conducătorii  compartimentelor  stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăresc îndeplinirea lor de către
personalul din subordine. 
(3)Persoanele cu funcţii de conducere dau sarcini şi dispoziţii subordonaţilor, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a prezentului regulament şi controlează
îndeplinirea acestora. 
Art. 25 – (1) Fiecare salariat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, cât şi de
bunurile comune din patrimoniul unităţii şcolare. 
(2) Este interzisă utilizarea spaţiilor şi a bunurilor din patrimoniul unităţii şcolare de către persoane din
afara instituţiei. Fac excepţie situaţiile în care la nivelul unităţii au loc activităţi oficiale organizate de
şcoală, care necesită prezenţa şi colaborarea cu reprezentanţi ai altor instituţii implicate. 
Art. 26 – În incinta unităţii şcolare nu este permisă introducerea, consumarea sau depozitarea substanţelor
şi medicamentelor ilegale, a băuturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel.Nerespectarea acestei
prevederi constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată disciplinar, material, civil sau penal, după caz.
4.3. Obligaţiile personalului salariat privind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila 
Art. 27–  (1)Obligaţiile personalului didactic din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova sunt cele
prevăzute de legislaţia în vigoare specifică învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de celelalte acte
normative  in  vigoare  privind  îndatoririle  şi  obligaţiile  personalului  salariat,  nerespectarea  acestora
constituind abatere disciplinară şi sancţionându-se conform prevederilor legale.
    (2) Participarea personalului unitatii scolare la instruirile specifice in domeniul sanatatii si securitatii in
munca,  P.S.I  si  protectie  civila  precum si  la  testarile  anuale  si  exercitiile  de  alarmare-evacuare  sunt
obligatorii
(3)respectarea masurilor si regulilor de prevenire si protectie impotriva infectarii cu virusul sars-cov-2
(2) Obligațiile personalului didactic față de elevi:
a) să  respecte  fără  discriminare  drepturile  elevilor  stabilite  prin  Statutul  elevului  aprobat  prin
OMENCS 4742/2016  
b) să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă orientarea
şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial; 
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c) să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual în care este
loc pentru fiecare; 
d) să menţină doar relaţii profesionale cu elevii; 
e) să asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel, în mod special
f) să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private
g) să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de abuzuri
fizice, psihologice sau sexuale; 
h) să manifeste seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează binele elevilor lor; 
i) să  asiste  elevii  în  dezvoltarea  unui  set  de  valori  concordant  cu  standardele  internaţionale  ale
drepturilor omului; 
j) să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune; 
k) să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea personalităţii
elevilor, precum şi formarea  capacităţii lor de a munci
l) să nutrească pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea discredita aceste
calităţi
m) să fie conştient de obligaţia sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum posibil
n) să nu divulge informaţia  despre elevi,  obţinută pe parcursul  serviciului  profesional,  cu excepţia
situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional
o) să nu accepte favoruri sau cadouri de la elevi în schimbul unor privilegii. Să nu accepte, direct, sau
indirect, orice tip de recompensă de la elevi
p) să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor academice
q) să nu implice pedepse corporale faţă de elevi, drept deducţie din randamentul şcolar al discipolilor.
r) Sa utilizeze  echipamentul de protectie si  materialele dezinfectante  impotriva infectarii cu virusul
sars-cov-2
s) Sa pastreze o distanta de minim 1m in cancelarie, sala de clasa, laboratoare, etc iar in afara acestora,
in incinta scolii/cladirii atelierelor si  curtea scolii o distanta de 1,5 m  
t) (3) Obligațiile cadrului didactic față de colegi:
a) să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi opiniile; 
b) să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în pregătire; 
c) să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului profesional,
dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este cerută de lege; 
d) să-şi  asiste  colegii  în  procedurile  paritare  negociate  şi  agreate  între  sindicatele  din  educaţie  şi
angajatori; 
e) să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice, psihologice
sau sexuale;
f) să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca  profesor prind diferite metode
posibile;
g) să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile / acţiunile
profesorale;
h) să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi
personalul şcolii, prin care să dea dovada de cinste si corectitudine şi să contribuie la întărirea spiritului de
disciplina, de echipă şi de întrajutorare.
i) Sa utilizeze  echipamentul de protectie si  materialele dezinfectante impotriva infectarii cu virusul
SARS-COV-2
j) Sa pastreze o distanta de minim 1m in cancelarie, sala de clasa, laboratoare, etc iar in afara acestora-
in incinta scolii/cladirii atelierelor si  curtea scolii o distanta de 1,5 m  
(4) Obligațiile cadrului didactic față de părinți:
a) să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire la binele
şi progresul copiilor lor; 
b) să  respecte  autoritatea  părintească  legitimă,  dar  să  acorde  sfaturi  dintr-un  punct  de  vedere
profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului; 
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c) să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia, bunăstarea şi succesul
copiilor şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării formelor de exploatare a muncii
copiilor care le-ar putea afecta educaţia. 
d) să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea şi tactul
pedagogic la maximum, cooperând cu părinţii în ajutorarea şi perfecţionarea elevilor
e) să lucreze şi coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi respectuoase
f) să nu accepte favoruri sau cadouri de la părinţii discipolilor săi, în schimbul unor privilegii
g) sa nu solicite de la parinti sau sustinatori legali ai elevilor fonduri de protocol sau oricare alt fond,
destinat derularii examenelor sau evaluarilor nationale.
(5)Obligațiile cadrului didactic privind activitatea didactică:
a) proiectează  și  realizează  activitățile  didactice  din  perspectiva  principiilor  curriculare  și  a  celor
privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
b) elaborează,  adaptează,  selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme
educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
c) proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru
înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare
astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de
lucru.
f) are o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o
vestimentaţie decentă, fără piercing-uri, şi un comportament responsabil, să dea dovadă de respect şi de
consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii acestora. Sunt interzise limbajul şi comportamentul agresiv
faţă de elevi.
g) îndeplineşte sarcinile prevăzute în fişa postului, inclusiv anexele şi sarcinile suplimentare atribuite
prin planul managerial de dezvoltare a şcolii, planurile de măsuri, planul activităţilor educative, planul de
acţiuni al comisiei diriginţilor şi planul de acţiuni al comisiei metodice de specialitate.
h) respectă  actele  normative  în  vigoare  referitoare  la  activitatea  din  învăţământ  (legea  educaţiei
naţionale, regulamentele şcolare), îndeplineşte hotărârile consiliului profesoral şi dispoziţiile conducerii
liceului, emise în condiţiile legii.
i) respectă cu stricteţe programul zilnic de lucru şi orarul şcolii. nu se admit întârzieri sau absenţe
nemotivate de la ore.
j) participă la activitatea de perfecţionare din şcoală şi la cea de la nivelul municipiului şi a judeţului.
participă  la  şedinţele  comisiei  metodice  de  specialitate.  ca  profesor  –  diriginte,  ia  parte  la  şedinţele
comisiei diriginţilor. participă la şedinţele consiliului profesoral, la consfătuirile cadrelor didactice şi la
cercurile pedagogice pe discipline.
k) răspunde de tot ceea ce se întâmplă în timpul activităţilor pe care le desfăşoară cu elevii,  luând
măsuri de protecţie împotriva accidentelor şi pentru respectarea normelor p.s.i.
l) realizează  integral  prevederile  programelor  şcolare  şi  desfăşoară  activitatea  de consiliere  atunci
când este cazul.
m) realizează miniprogramele pentru disciplinele opţionale pe care le predă, documentele de planificare
semestrială la disciplinele de specialitate şi pentru orele de consiliere.
n) foloseşte, în activitatea la clasă, materialul didactic şi audio-vizual existent în laboratoare, cabinete,
bibliotecă şi contribuie la îmbogăţirea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii.
o) respectă recomandările conducerii şcolii privind ritmicitatea notării elevilor de-a lungul semestrului
şi  în  perioada  de evaluare.  respectă  perioada  lucrărilor  de  evaluare  semestrială  indicată  în  planul  de
măsuri. 
p) foloseşte instrumentele de evaluare în conformitate cu principiile pedagogice de evaluare şi notare.
Subiectele din lucrările de control şi de la teze vor fi obligatoriu discutate/rezolvate în clasă, cu elevii.
notele la evaluarea scrisă şi orală vor fi trecute în catalog şi vor fi imediat comunicate elevilor. Rezultatul
evaluării,  exprimat prin calificativ,  notă, punctaj,  etc nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție,  acesta
reflectînd strict rezultatele învățării.
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q) organizează şi desfăşoară un program de pregătire/consiliere pentru examenele de sfârşit de ciclu. se
interzice solicitarea sau primirea, ca răsplată, de la elevi sau de la părinţii acestora a unor sume de bani
sau cadouri.
r) la solicitarea conducerii şcolii, participă în calitate de corector sau de supraveghetor la  examenele
de corigenţă, diferenţă şi la concursurile şcolare desfăşurate în liceu.
s) în  calitate  de profesor  – diriginte  îndeplineşte  toate  atribuţiile  prevăzute  în  acest  regulament  la
art.16, alin. (3) din prezentul regulament.
t) păstrează şi asigură integritatea bunurilor şcolii,  contribuie la recuperarea de la elevii  vinovaţi a
contravalorii materialelor distruse de către aceştia.
u) efectuează serviciul pe şcoală, în conformitate cu atribuţiile specificate mai jos, implicându-se cu
răspundere în desfăşurarea tuturor activităţilor din ziua respectivă.
v) in timpul orei de curs nu părăsește sala de clasă, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau în care
acest lucru este strict necesar;
w) participă la toate activităţile cu caracter educaţional organizate de şcoală, la care este solicitat;
x) asigură securitatea documentelor şcolare, nepermiţând accesul elevilor la acestea;
y) completează cu atenţie documentele şcolare, evitând greşelile şi ştersăturile;
z) asigură păstrarea bazei materiale a şcolii luând, ori de câte ori situaţia impune, măsuri de recuperare
a pagubelor produse de elevi;
aa) nu solicită elevii şcolii pentru a rezolva  probleme personale;
bb) supraveghează intrarea şi ieşirea elevilor de la clasă atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în
altă sală decât cea repartizată;
cc)  redactează personalizat planificările şi  le prezintă spre avizare şefilor de catedră și directorilor, la
termenele stabilite;
dd)  consemnează absenţele la începutul orelor şi notele acordate, în catalog;
ee) nu participă  la  ore sau  alte  activităţi  organizate  cu  elevii  când se află  sub  influenţa  băuturilor
alcoolice.
(6) Obligațiile cadrului didactic privind activitatea de dirigenţie:
a) organizează si coordonează activitatea colectivului de elevi, activitatea consiliului clasei, şedinţele
cu părinţii(semestrial si ori de câte ori este cazul), acţiuni de orientare şcolară si profesională pentru elevii
clasei, activităţi educative şi de consiliere, activităţi extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;
b) face instructajul privind protecţia muncii în şcoală şi asigurarea sănătăţii / securităţii în perioada
programului şcolar/activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
c) monitorizează situaţia la învăţătură a elevilor, frecvenţa elevilor, participarea si rezultatele elevilor
la  concursurile  si  competiţiile  şcolare,  comportamentul  elevilor  în  timpul  activităţilor  şcolare  si
extraşcolare, participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activităţi de
voluntariat, nivelul de satisfacţie a elevilor si a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv
educativ;
d) colaborează cu:
- profesorii  clasei  si  coordonatorul  pentru  proiecte  si  programe educative  şcolare  si  extraşcolare,
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare
si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi, 
- consilierul şcolar, în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei
- conducerea scolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor
proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea
si  dotarea  sălii  de  clasă,  inclusiv  în  scopul  păstrării  bazei  materiale,  pentru  soluţionarea  unor
probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi, 
- părinţii si comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si
evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi si cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă
şcolară si extraşcolară, 
- compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare si a actelor de studii ale elevilor
clasei, 
- persoana desemnată de conducerea unităţii pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării
si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
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e) până  la  data  de  1  octombrie  a  fiecărui  an  şcolar  informează  elevii  si  părinţii  acestora  despre
prevederile regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale
regulamentului intern al scolii, reglementările referitoare la examene/testări naţionale si cu privire la alte
documente care reglementează activitatea si parcursul şcolar al elevilor, situaţia şcolară, comportamentul,
frecvenţa  la  ore,  situaţiile  de  corigenţă,  sancţionările  disciplinare,  neîncheierea  situaţiei  şcolare  sau
repetenţie.
f) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul
clasei;
g) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor
h) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare
si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și Regulamentul intern;
i) stabileşte, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui
elev,  în  conformitate  cu  reglementările  Regulamentului  de  organizare  si  funcţionare  a  unităţilor  de
învăţământ preuniversitar și Regulamentului intern;
j) aplică,  dacă  este  cazul,  sancţiuni  elevilor  în  conformitate  cu  Regulamentul  de  organizare  și
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și Regulamentul intern;
k) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru si de an şcolar si o consemnează în
catalog si în carnetele de elev;
l) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la
învăţătură si purtare;
m) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii si burse pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
n) întocmeşte,  semestrial  si  anual,  si  prezintă  consiliului  profesoral,  spre  validare,  un  raport  scris
asupra situaţiei şcolare si comportamentale a elevilor;
o) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
p) elaborează portofoliul dirigintelui.
q)   Profesorul - diriginte desfășoară activități specifice şi îndeplinește toate atribuţiile prevăzute de
reglementările în vigoare privind activităţile specifice funcţiei de diriginte, respectiv  prevăzute în Art. 72-
78 din ROFUIP nr. 5079/2016.
(7) Obligațiile cadrului didactic privind activitatea de responsabil de comisie/catedră metodică:
a) asigură întocmirea documentelor manageriale, de planificare, de organizare şi de analiză a tuturor
activităţilor la nivelul catedrei/comisiei metodice şi le înaintează celor în drept la termenele stabilite
b) elaborează propuneri pentru oferta educaţională a şcolii
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale
d) consiliază cadrele didactice în procesul de proiectare şi de elaborare a planificărilor
e) elaborează instrumentele de evaluare şi monitorizează modul de evaluare
f) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă
h) organizează recapitulările finale
i) organizează activităţile de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri
j) stabileşte atribuţiile membrilor catedrei şi elaborează fişa postului pentru membrii catedrei şi pentru
personalul didactic auxiliar afiliat catedrei (bibliotecar etc.)
k) evaluează  activitatea  fiecărui  membru  al  catedrei  şi  propune  Consiliului  de  Administraţie
calificativele anuale ale acestora, pe baza unui raport justificat
l) organizează activităţi de formare continuă a membrilor catedrei
m) efectuează asistenţe la lecţiile cadrelor didactice din catedră, în special  a celor stagiari sau nou-
veniţi în şcoală
n) elaborează informări semestriale și anuale asupra activităţii catedrei
o) organizează şi conduce şedinţele lunare ale catedrei
p) răspunde  în  faţa  directorului  şi  a  inspectorului  de  specialitate  de  activitatea  profesională  a
membrilor catedrei/comisiei metodice; 
 (8) Obligațiile cadrului didactic privind activitatea de profesor de serviciu pe şcoală:
a) respectă cu stricteţe planificarea şi programul stabilit;
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b) preia  şi  predă  cataloagele  la  începutul  şi  sfârşitul  programului  pe  bază  de  proces  verbal
profesorului din tura următoare sau secretarei de serviciu;
c) nu părăsește localul şcolii în timpul serviciului;
d) mediază relațiile dintre persoanele străine și personalul școlii;
e) verifică,  la  preluarea  şi  predarea  serviciului,  toate  bunurile  materiale  pentru  a  depista
eventualele pagube materiale;
f) consemnează în registrul de procese verbale evenimentele constatate şi autorii acestora;
g) anunță conducerea şcolii dacă există clase la care profesorii nu s-au prezentat la ore şi să ia
măsuri pentru suplinirea acestora în cazul în care nici un reprezentat al conducerii şcolii nu este prezent;
h) urmărește  respectarea  repartizării  spaţiilor  de  învăţământ  şi  intervine  pentru  soluţionarea
eventualelor disfuncţionalităţi;
i) urmăreaște respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI precum şi a Regulamentului intern
pe toată durata serviciului, luând măsurile ce se impun în cazul constatării unor abateri de la acestea;
j) anunţă conducerea şcolii în cazul apariţiei unor probleme deosebite, iar dacă situaţia impune, să
anunţe telefonic organele cu atribuţii în soluţionarea acestora.
4.4. Obligaţiile elevilor privind disciplina muncii
Art. 28– (1) Îndatoririle/obligațiile elevilor  din Liceul Tehnologic Auto, Craiova, sunt cuprinse în Anexa nr.1 ,
capitolulul al III-lea, la Ordinulministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 4742 din 10.08.2016, cu
privire  la  aprobarea  Statutului  elevului, nerespectarea  acestora  constituind  abatere  disciplinară  şi
sancţionându-se  conform  prevederilor  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de
învăţământ preuniversitar. 
(2) In plus faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova au
obligatia:
a) să  nu  lezeze  în  nici  un  mod  personalitatea  personalului  salariat  şi  a  colegilor  şi  să  nu
primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică, prin orice fel de activitate de bullying.
b) să nu introducă sau să faciliteze accesul in spaţiile de şcolarizare, cazare , hrănire a elevilor sau
în curtea şcolii şi a internatului şcolar a persoanelor străine care, prin atitudinea lor comportamentală, pot
afecta  integritatea  fizică  şi  psihică  a  elevilor  sau  a  personalului  angajat,  sau  pot  perturba  activitatea
desfăşurată ;
c) să nu intre in curtea şcolii cu autovehicule de orice tip;
d) să nu staţioneze în timpul orelor de curs pe holuri, pe scări, în grupuri sanitare sau în curtea
şcolii, excepţie cazurile în care acest lucru este impus de situaţii obiective sau de forţa majoră; 
e) să nu pătrundă în alte spaţii(săli de clasă, cabinete, laboratoare, birouri, anexe, magazii, depozite
de orice fel, grupuri sanitare etc.) în care prezenţa lor nu se justifică;
f) să nu părăsească curtea şcolii pe durata pauzelor;
g) să nu părăsească sala de clasă în timpul orei de curs fără acordul cadrului didactic cu care are
ora, excepţie cazurile în care acest lucru este impus de situaţii obiective sau de forţa majoră;
h) să nu poarte o ţinută vestimentară care contravine normelor morale sau care are imprimate pe
haine texte discriminatorii, ofensatoare, ori referitoare la acestea şi să poarte piercing-uri la şcoală;
i) să se supună instrucţiunilor personalului angajat al şcolii;
j) să nu se implice în acţiuni care aduc atingere imaginii şcolii;
k) să nu-şi însuşească obiecte, bani sau valori de la colegi şi alte persoane
l) să nu utilizeze calculatoarele din dotarea laboratoarelor de informatică în alte scopuri decât cele
precizate de cadrele didactice de specialitate.
m) să nu  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;
n) să nu practice jocuri de noroc în şcoală şi în afara ei pe tot parcursul programului şcolar;
o) să nu se antreneze pe durata programului școlar la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea
corporală;
p) să nu arunce pe fereastre obiect de orice natură;
q) să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
r) să nu utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
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s) să nu părăsească perimetrul unităţii  de învăţământ în timpul programului şcolar,  cu excepţia
elevilor  majori  şi  a  situaţiilor  prevăzute  de  regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  unităţii  de
învăţământ;
t) să nu inscrie în carnetul de elev (însemnări personale,note, medii, modificări de note sau date
etc.), să îl păstreze în mod necorespunzător sau să îl deterioreze;
u)  să nu mănȃnce seminţe în incinta şcolii.
v)  Sa participe   în  permanență  la  instructajele  cu privire  la  respectarea  măsurilor  de protecție
individuală;
w) sa poarte masca de unica folosinta in incinta scolii, salile de clasa in scopul protejarii impotriva
infectarii cu SARS-COV 2.
x) schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.
y) sa respecte distanta de siguranta de minim 1m fata de colegi si profesor in sala de clasa;aceeasi
distanta de minim 1m se va pastra si in camerele de cazare din camin;la deplasarea in afara camerei, in
incinta  caminului  sau  in  curtea  interioara,  se  va  pastra  o  distanta  de  1,5  m,  fata  de  colegi  sau  alte
persoane. 
z) sa respecte o distanta de 1,5 m fata de colegi, profesori si restul personalului scolii, la deplasarea
in incinta scolii -in afara salii de clasa si la deplasarea in curtea/parcul unitatii scolare(pauza)  
aa) sa respecte o distanta de 1,5 m la deplasarea catre /dinspre sala de mese a cantinei cat si in
interiorul salii de mese.
bb) sa  respecte  indicatiile  profesorilor  de  serviciu  si  ale  personalului  administrativ  pe  timpul
recreatiilor.
cc) in  vederea  păstrării  distanței  fizice,  fiecare  copil  își  va  păstra  același  loc  în  bancă  pe  tot
parcursul prezenței în clasă;
dd)sa nu consume în comun produse alimentare sau sa schimbe între ei obiectele de folosință personală
(telefoane, tablete, instrumente de scris)
ee) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ,
conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii
pentru învățământ primar/învățătoare/ profesorii pentru învățământul preșcolar/educatoare;
ff) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în
vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
gg) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se
asigure un climat propice mediului de învățare;
hh) nu  comunică  altor  persoane  datele  de  conectare  la  platforma  destinată  învățământului  prin
intermediul tehnologiei și al internetului;
ii)nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția
datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4
alin. (4) din prezenta metodologie;
jj) au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în
caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor
justificate;
kk) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs”.

(4) Obligațiile elevilor interni:
a) să  respecte  programul  căminului  şi  să  plece  din  cămin  numai  cu  bilet  de  voie  semnat  de
pedagog.
b) să utilizeze în mod corespunzător instalaţiile electrice şi sanitare din cămin, să nu deterioreze
bunurile materiale din dotarea căminului şi să anunţe de urgenţă orice deteriorare survenită.
c) să evite risipa de energie electrică şi apă
d) sa răspundă de subinventarul primit, iar lipsurile şi degradările să le suporte in întregime dacă el
este cel care le-a produs, sau, în situaţia în care au fost produse de mai mulţi elevi sau nu se poate/pot
depista vinovatul/vinovaţii, proporţional cu numărul celor care le-au produs sau le utilizează.
e) să păstreze şi să întreţină curăţenia în cămin, cantină şi in jurul acestora şi să nu arunce obiecte
sau materiale pe ferestre.
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f) să nu facă improvizaţii  la  instalaţia  electrică  şi  să nu folosească consumatori  fără aprobare.
Toate reparaţiile se fac de către personalul autorizat.
g) să nu aducă şi să nu consume băuturi alcoolice, substanţe etnobotanice, droguri şi să nu fumeze
în spaţiile din interiorul căminului şi cantinei.
h) să nu escaladeze ferestre, garduri şi să nu intre în alte spaţii în care accesul le este interzis.
i) sa nu introducă, să nu favorizeze accesul persoanelor străine în cămin şi în curtea acestuia.
j) să efectueze serviciu la cantină, cămin şi cameră, conform planificării.
k) să se comporte civilizat cu colegii si personalul auxiliar şi să nu intre in conflict cu persoane
interne sau externe.
l) să  achite  anticipat  regia  de  cămin-cantină  şi  contravaloarea  cartelei  de  masă  pentru  luna
următoare.
m) să nu prepare hrana în cameră şi să nu depoziteze alimente alterabile în cămin.
n) să respecte normele P.S.I ., P.C. şi de securitate şi sănătatea muncii specifice activităţilor din
cămin şi cantină.
o) sa participe la înfrumuseţarea căminului şi a cantinei. 
p) să nu perturbe programul de odihnă între orele 22.00 – 6.00.
q) sa respecte programul de pregătire a lecţiilor.
r) la plecarea din cămin să predea în stare curată camera şi inventarul complet.
s) Reguli obligatorii generate de pandemia de coronavirus:
-hainele  purtate  pe  zise  vor  pune in  vestiare,  separat  de  hainele  neimbracate,  evitandu-se  o  posibila
contaminare
-se recomanda ca hainele de scoala sa nu fie purtate in camera
-elevii vor  respecta programul programul zilnic de spalare, servire a mesei, pregatire scolara si alte
activitati
-fiecare camera va fi dezinfectata zilnic si aerisita periodic, pe parcursul zilei seara, inainte de culcare si
dimineata, inainte de plecarea la cursuri
-la sosirea in camera, dupa lasarea caietelor simanualelor scolare si schimbarea de hainele de scoala,elevii
se vor deplasa la spalator, unde isi vor spala mainile cu sapun lichid/solid  si apa
- in camin, elevii  vor purta masca doar in situatia in care se deplaseaza in alta camera sau in sala de
studio; elevii cazati in aceeasi camera, nu vor purta masca de protectie
-elevii vor respecta intervalele orare pentru servirea mesei
-elevii  vor  purta  masca  de  protectie  de  la/pana  la  intrarea/iesirea  in/din  sala  de  mese,inclusiv   la
spalator/wc, cu exceptia timpului in care se afla efectiv asezati la masa
-inainte de intrarea in cantina, pentru servitul mesei elevii vor pastra intre ei, in ordinea sosirii,  distanta
de minim 1,5 m si vor respecta indicatiile personalului administrativ
-elevii isi vor dezinfecta mainile la intrare, dupa care se vor deplasa la spalator, unde isi vor spala mainile
cu sapun lichid si apa
-la terminarea mesei, eleviise vor deplasa afara,ordonat, pe traseul marcat
(5) Obligațiile elevilor în timpul deplasărilor organizate de școală:
a) Anterior deplasării:
- să solicite toate informațiile despre tabără/excursie/expediție, 
- să își informeze părinții referitor la activitate;
- să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediției  sau al altor activități  de timp liber despre
orice probleme sau cerințe speciale, probleme medicale, alergii, preferințe în regimul alimentar, obiceiuri
religioase speciale etc.;
- să înștiințeze organizatorul grupului dacă are interdicție de a practica sport, pentru a nu fi implicat
în activități recreative care implică efort fizic;
- să citească atent și să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediției sau al altor activități de
timp liber, înainte de plecare;
- să prezinte organizatorului grupului o adeverință medicală eliberată de medicul de familie/medicul
școlar care să ateste starea „clinic sănătos”;
- să prezinte acordul semnat al părintelui 
b) Pe durata deplasării spre/dinspre destinație:

14



- să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul/avionul;
- să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/ expediției;
- să  nu  pericliteze  siguranța  și  securitatea  participanților  pe  parcursul  deplasării  spre/dinspre
tabără/excursie/expediție;
- să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
- să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoțitoare.
c) Pe durata taberelor/excursiilor/expedițiilor sau altor activități de timp liber:
- să verifice condițiile de siguranță ale spațiului de locuit/camerei;
- să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice și electronice
din dotarea locației;
- să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice și electronice din dotarea
locației;
- să înștiințeze cadrul didactic însoțitor cu privire la defecțiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare,
ale echipamentelor electrice și electronice din dotarea locației;
- să nu recurgă la remedierea defecțiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor
electrice și electronice din dotarea locației;
- să utilizeze, în siguranță, spațiile locației (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu
sară pe geam etc.)
- să nu aducă și să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
- să utilizeze, în siguranță, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);
- să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, droguri și alte substanțe care îi pot pune în pericol pe ei
ori pe ceilalți participanți sau care pot determina alterarea percepției realității;
- să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiții neadecvate;
- să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la
tabără;
- să nu recurgă la acte de violență pe parcursul șederii în tabără/excursie/expediție;
- să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților la tabără/excursie/expediție;
- să respecte comenzile cadrului didactic însoțitor pe perioada taberei/excursiei/ expediției;
- să nu părăsească grupul/locația activității fără acordul cadrului didactic însoțitor.
Art. 29– (1)Pe parcursul desfăşurării activităţi şcolare, în incinta şcolii, elevii au obligaţia să aibă asupra
lor însemnul distinctiv stabilit de Consiliul profesoral al unităţii sau carnetul de elev cu fotografie şi avizat
la zi.
(2) Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu aprobarea
profesorului care se află în sala de clasă/dirigintelui.
(3) Nerespectarea  de  către  elevi  a  prevederilor  alin.  1  se  sancţionează  conform  prevederilor
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  si  prezentului
regulament..
4.5. Obligațiile părinților/reprezentanților legali ai elevilor:
a) să cunoască Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și
Regulamentul intern al școlii;
b) să încheie Contractul de parteneriat în educaţie cu şcoala şi să-l respecte;
c) sa asigure participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ
prin  intermediul  tehnologiei  și  al  internetului,  urmărind  crearea  unui  mediu  fizic  sigur,  prietenos  și
protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea
progresului înregistrat de elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria
formare;
d) să ţină permanent legătura cu şcoala-cu profesorul diriginte, cu profesorii clasei si cu consilierul
psihopedagogic (dupa caz) pentru a fi la curent cu situaţia şcolară, cu prezenţa şi comportamentul copiilor
în şcoală 
e) sa sprijine  elevul,  dacă  este  cazul,  în  primirea  și  transmiterea  sarcinilor  de lucru,  în  termenele
stabilite;
f) sa transmita profesorului diriginte feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de
predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

15



g) să răspundă  de orice acţiune a elevului iniţiată/desfăşurată în şcoală sau în afara ei, care ar putea
aduce atingere prestigiului acesteia;
h) să remedieze  stricăciunile  sau să achite  contravaloarea  pagubelor  materiale,  de orice  fel,  aduse
patrimoniului şcolii de copiii lor;
i) în conformitate cu hotărârile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: 
- să  sprijine  conducerea  liceului  şi  dirigintele  în  întreţinerea,  dezvoltarea  şi  modernizarea  bazei
materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 
- să  sprijine  diriginţii  în  activitatea  de  consiliere  şi  orientare  socio-profesională  sau  de  integrare
socială a absolvenţilor; 
- să sprijine diriginții în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 
- să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei; 

j) Părintele,  tutorele  sau  susținătorul  legal  care  nu  asigură  școlarizarea  elevului,  în  perioada
învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100
lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

4.6. Reguli şcolare
a) Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar
de ordine, de confort şi siguranţă;
b) În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre
şcoală, elevii vor manifesta un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul
cetăţenilor, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.
c) Elevii nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici după
încheierea orelor de curs.
d) Deţinerea,  păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor  prin care o alta  persoana poate fi  vătămată,
alcool, droguri si/sau brichete este interzisă în şcoală.
e) Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală.
f) Fumatul este interzis în incinta şcolii.
g) În timpul  orelor  de curs,  al  examenelor  și  al  concursurilor  este  interzisă  utilizarea  telefoanelor
mobile. Utilizarea telefoanelor mobile, în timpul orelor, este permisă doar cu acordul cadrului didactic în
situația utilizării acestora în scop educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele se
păstrează doar în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul
educativ.
h) Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară acceptată de şcoală.
i) Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.
j) Cadrele didactice sunt autorizate în orice moment să controleze respectarea prevederilor referitoare
la interdicţii.
k) Acestea  pot  solicita  elevilor  sa-si  golească  gentile  şi  hainele,  iar  atunci  când  exista  suspiciuni
întemeiate, pot recurge la percheziţie pentru a a constata prezenta obiectelor interzise.
l) Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoli va transmite aceasta
informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi inspectoratului școlar.
m) Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi
datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau
bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoală a obţinut posesie asupra acestor bunuri.
n) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoală va acţiona conform legilor în
vigoare, va informa politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.
o) Şcoala va informa părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.
p) Şcoala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale disciplinei și va lua măsuri educative
și/sau administrative  împotriva  elevilor  care acţionează  contrar  regulilor  de comportament  decent,  ori
contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de intern a şcolii se în conformitate
cu regulamentele în vigoare. 
q) În cadrul laboaratoarelor de informatică, elevilor le sunt interzise:
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- intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, inclusiv de a şterge
datele din programe, ori de a modifica setările standard ale calculatoarelor la care au acces.
- utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu referire la
acesta ca nume de domeniu al unui website care să implice o referinţă clară în privinţa şcolii.
- utilizarea de cuvinte ori imagini pe computerele şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii
ori pentru a aduce daune imaginii acestora
- utilizarea  accesului  la  internet  de  pe  computerele  şcolii  pentru  alte  scopuri  decât  culegerea  de
informatii judicioase necesare studiilor.
r) Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu
normele comportamentale uzuale. Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări
a intimităţii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o
consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori unei alte persoane de
încredere din şcoală. 
s) Elevii  trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor lor,
clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziţie
de către şcoală cu cea mai mare atenţie.
t) Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte în incinta şcolii şi în vecinătatea acesteia, şcoala
nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuia
remediată de şcoală.
u) Şcoala nu este responsabilă de daunele create  de elevi,  incluzându-se aici  aducere de daune ori
pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia cazului
în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este responsabilă.
v) În  privinţa  activităţilor  care  sunt  organizate  de  şcoală,  ori  care  sunt  în  responsabilitatea  şcolii,
părinţii/tutorii vor fi informaţi întotdeauna de către şcoală (prin intermediul site-ului internet al şcolii).
w) Invitarea  persoanelor  din  afara  şcolii  la  aceste  activităţi  va  fi  permisă,  pentru  fiecare  dintre
activităţile şcolare, numai cu aprobarea conducerii şcolii.
x) În  timpul  activităţilor  şcolare  sunt  valabile  regulile  standard  de  comportament  impuse  de
regulament. 
y) Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit, cu excepţia cazului în
care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.
z) Elevii  care  trebuie  să  părăsească  şcoala  din  motive  urgente  trebuie  să  anunţe  acest  lucru
dirigintelui/conducerii şcolii, cu excepția cazurilor de forță majoră.
aa) Motivarea  absențelor  elevilor  se  realizează  conform  prevederilor  Regulamentului  școlar  și  ale
Regulamentului intern de:
- dirigintele clasei – cazuri de boală, primele simptome acasă - dacă este anunțat de părintele elevului,
cazuri  de  boală,  primele  simptome  la  şcoală  -  dacă  este  anunțat  de  personalul  cabinetului  medical,
revenirea  la  şcoală  după  boală  –  dacă  prezintă  documente  medicale  vizate  de  medicul  școlar,  alte
circumstanţe(căsătorie, deces al unui membru direct al familiei, solicitare învoire a părintelui)
- cadre didactice – în caz de întârziere și numai la disciplina predată la clasă. Elevilor care nu pot
oferi motive rezonabile pentru întârziere, nu li se motivează absența.
- in limita a 20 ore de curs pe semestru, absentele potfi motivate doar pe baza cererilor scrise ale
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului sau elevului major, adresate profesorului diriginte
al clasei, avizate in prealabil de directorul unitatii.
- pentru elevii care participa la cantonamente si competitii sportive, directorul poate aproba motivarea
absentelor, la cererea scrisa a conducerii cluburilor sportive sau a profesorilor antrenori 
4.7. Norme pentru completarea şi folosirea catalogului de clasă
a) Catalogul  este  un  document  oficial.  De completarea  lui  răspund  dirigintele  clasei  şi  directorul
instituţiei de învăţământ.
b) Pentru fiecare clasă se foloseşte un catalog. Acolo unde sunt clase paralele, pe cataloagele acestor
clase se adaugă o literă distinctivă (exemplu: clasa a VI-a A, clasa a VI-a B etc.).
c) La  începutul  anului  şcolar,  toţi  elevii  înscrişi  în  clasa  respectivă  se  trec  în  catalog,  în  ordine
alfabetică.
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d) Dirigintele clasei este obligat ca, în primele zile după deschiderea anului şcolar, să întocmească
catalogul clasei, completându-l cu toate datele cerute de formular (numele şi prenumele cadrelor didactice
care predau la clasa respectivă, numele şi prenumele elevilor şi datele personale ale acestora).
e) În  casetele  libere,  disciplinele  de  învăţământ  se  înscriu  în  ordinea  stabilită  în  planul-cadru  de
învăţământ.
f) Dirigintele are obligaţia să prezinte profesorilor care predau la clasa respectivă normele de folosire
a catalogului.
g) La sfârşitul fiecărui semestru şi al anului şcolar se vor completa datele din situaţia generală asupra
mişcării elevilor şi a rezultatelor obţinute de aceştia.
h) În cazul elevilor transferaţi sau care nu mai frecventează cursurile, a celor sancţionaţi, corigenţi sau
cu studii echivalate, dirigintele face menţiunea respectivă în rubrica rezervată în acest scop. Menţiunea
privind transferul sau nefrecventarea cursurilor se va face şi în registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor.
i) Cadrele didactice sunt obligate să noteze la începutul orei de curs absenţele elevilor în rubricile
rezervate pentru fiecare disciplină de învăţământ. Exemplu: IX: 15, 17, 18 etc. XII: 4, 5, 6 etc.; II: 15, 17
etc.
j) Motivarea absenţelor se face de diriginte, săptămânal, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră,
pe baza actelor prezentate de elevi.
k) Absenţele puse elevilor care au întârziat la lecţii din cauze obiective se motivează la sfârşitul orei de
către profesorul respectiv.
l) Notele elevilor se trec în cifre de la 10 la 1. 
m) Notele obţinute cu prilejul evaluării cunoştinţelor se trec în catalog cu cerneală albastră, indicându-
se data şi luna. Exemplu: 7/8.X.
n) Toate notele se trec citeţ, corect şi numai cu cerneală albastră.
o) Notele obţinute la lucrările scrise semestriale se trec, în catalog, cu cerneală roşie.
p) Mediile încheiate la examenul de corigenţă şi cele anuale se trec în cifre şi litere, tot cu cerneală
roşie.
q) Mediile încheiate la examenele de corigenţă constituie şi medii anuale la disciplinele respective,
înscriindu-se, în rubrica "media anuală".
r) Nu se admit modificări de note în cataloagele şcolare.
s) Notele înscrise greşit în catalog se anulează, barându-se cu o linie oblică şi se înlocuiesc cu note
corespunzătoare,  înscrise  cu  cerneală  roşie,  sub  semnătura  profesorului  şi  a  directorului  care  aplică
ştampila.
t) La  sfârşitul  anului  şcolar,  catalogul  clasei  se  completează  cu  ultimele  date  prevăzute  de
reglementările în vigoare, iar spaţiile şi paginile rămase libere se barează.
u) Directorul este obligat să controleze, sistematic, completarea la zi şi corectă a cataloagelor cu datele
necesare (absenţe, note, situaţii statistice) şi să asigure, după încheierea anului şcolar, păstrarea acestora în
arhiva şcolii, conform cu normele în vigoare.
4.8. Reguli privind accesul în sediul unităţii şcolare
Art. 30–  (1) Accesul în sediul unităţii şcolare pentru elevi se face pe baza legitimației tip eliberată de
școală sau pe baza carnetului de elev cu fotografie, vizat la începutul anului școlar.
(2)Accesul în sediul unităţii şcolare pentru angajaţii şcolii se face pe bază de legitimaţie tip eliberată de
şcoală.
(3)Accesul în sediul unităţii şcolare pentru părinţi se face în baza verificării identităţii acestora la punctul
de control, unde se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de
identitate
(4)Accesul în sediul unităţii şcolare pentru persoanele străine şcolii cu drept de control se face pe baza
legitimaţiei eliberată de instituţia de la care provin;
(5)Accesul în sediul unităţii şcolare pentru alte persoane se face pe baza ecusonului care atestă calitatea
de invitat/vizitator, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control de către personalul
de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toată perioada şederii în şcoală şi se restituie la plecarea
din unitate. 
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(6)Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să
verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul
lor pot produce evenimente deosebite.
(7)În situaţia organizării  şedinţelor cu părinţii  sau a altor întruniri  cu caracter comemorativ,  educativ,
cultural,  sportiv  etc.,  prevăzute  a  se  desfăşura  în  incinta  şcolii,  cadrele  didactice  implicate  vor
supraveghea intrarea în şcoală a persoanelor invitate să participe la aceste manifestări.
4.9. Organizarea timpului de muncă
Art. 31– Activitatea şcolară pentru învăţământul de zi începe la orele 8,00 si se desfăşoară în două ture:

- tura I-a –08.00-14.15, cu orele de 45 min. si pauze de 5 min.,
- tura a II-a - 14.00-21.10, cu orele de 45 min. si pauze de 5 min.

Pentru învăţământul seral activitatea şcolară începe la orele 14.55, cu orele de 45 min. si pauze de 5
min.si se termina la orele 21.10.
Pentru învăţământul postliceal activitatea şcolară începe la orele 15.50, cu orele de 45 min. si pauze de 5
min. si se termina la 21.10.
Art. 32–  Orarul şcolii se întocmeşte de Comisia de elaborare orarului, se definitivează şi se aprobă în
Consiliul  de administraţie  pana la  data  de 1 octombrie  a  anului  curent.  Orarul  se  poate  modifica  pe
parcursul anului şcolar in funcţie de situaţiile concrete care impun acest lucru  . 
Art. 33–(1) Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore
efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile 
(2) Programul de lucru pentru personalul salariat se stabileşte de director, având, in general, următoarea
structură :

- personalul didactic - în timpul semestrelor - conform orarului claselor din încadrare
     - în timpul vacanţelor, pentru cadrele didactice in activitate - 08.00-14.00
- personalul didactic auxiliar si nedidactic:
- bibliotecar – luni - vineri - 09.00-17.00
- laborant - tura I-a –8,00-16,00
                 - tura a II-a - 12.00-20.00, turele fiind stabilite in funcţie de orarul  claselor  pentru  care  se

executa lucrările de laborator.
- pedagogi si supraveghetor de noapte - 06.00-18.00 si 18.00-06.00
- secretariat - tura I-a - 07.30-15.30
                   - tura a II-a - 13.00-21.00
- contabilitate –08,00 -16.00
- administrator - 06.00-14.30
- muncitori calificaţi - tura I-a - 07.30-16.00

 - tura a II-a – 09.30-18.00
- îngrijitori curăţenie - şcoală - tura I-a - 06.00-14.30
- tura a II-a - 12.30-21.00

- cămin - tura I-a - 08.00-16.30
- bucătari - tura I-a - 06.00-14.30
       - tura a II-a - 12.30-21.00
- muncitor bucătărie - 08.00-16.30
- magaziner - 06.00-14.30
- paznici - şcoală 18.00-06.00 si 06.00-18.00
       - cămin-cantină - 18.00-06.00 si 06.00-18.00
- spălătorie – 07.00-15.30

Art.  34–  (1)  În  funcţie  de  necesităţi,  conducerea  școlii  îşi  rezervă  dreptul,  respectând  limitele  şi
procedurile  impuse  de  legislaţia  în  vigoare,  de  a  modifica  programul  de lucru  în  funcţie  de  nevoile
unității.
(2) Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt
obligaţi să semneze condica de prezenţă 
(3) Conducătorul locului de muncă are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la
sfârşitul programului de lucru.
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(4) Salariaţii  care întârzie  de la  programul de lucru stabilit,  trebuie să raporteze  superiorului  ierarhic
situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele
trebuie  autorizate  în  prealabil  de superiorul  ierarhic.  În  cazul  în  care  absenţa  s-a  datorat  unui  motiv
independent de voinţa celui în cauză( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat,
acesta fiind cel în măsura să aprecieze,  în toate cazurile,  dacă este necesar să se ia masuri sau să se
propună măsuri disciplinare.
Art.  35–  Activităţile  extracurriculare  şi  cele  extraşcolare(pregătirea  suplimentară  a  elevilor,  cercuri,
activităţi cultural-artistice şi sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului, cu excepţia celor incluse, prin
planurile de învăţământ, în norma didactică de predare.
Art.36–  (1)Incapacitatea  temporară  de  muncă  se  dovedeşte  numai  prin  certificat  medical  eliberat  în
conformitate cu prevederile legale. 
(2)Certificatul medical trebuie prezentat de angajat până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei
în care angajatul a beneficiat de concediu medical. 
Art. 37 – Angajaţii pot fi învoiţi în interes personal de la serviciu un număr de ore din cursul unei zile sau
o zi  întreagă  (8  ore)  numai  cu  aprobarea  directorului,  în  urma avizului  dat  de conducătorul  ierarhic
superior, care va asigura preluarea atribuţiilor şi sarcinilor de către alt salariat. 
Art. 38 –  Conducătorul locului de muncă răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei  proprii privind
concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte aspecte care
privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor. 

CAPITOLUL 5
ABATERI DISCIPLINARE, SANCŢIUNI APLICABILE, REGULI

REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 39–  (1)Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul în care personalul salariat cu contract
individual de muncă săvârşeşte o abatere disciplinară sunt cele prevăzute de art. 248 alin. (1)  din Legea
nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul personalului didactic,
conform art. 248 alin. (2), şi cele precizate de reglementările specifice din învăţământul preuniversitar.
(2)  Regimul  aplicării  sancţiunilor  este  reglementat  de  art.  249-250  din  Codul  Muncii,  iar  în  cazul
personalului didactic, de reglementările specifice din învăţământul preuniversitar. 
(3)  Regulile referitoare la procedura disciplinară sunt reglementate pentru personalul contractual de art.
251-252 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii,  cu modificările şi completările ulterioare,  şi, în cazul
personalului didactic, de legislaţia specifică din învăţământul preuniversitar. 
(4) Dreptul angajatului sancţionat de a se adresa instanţelor competente este garantat. 
(5) Constituie abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
f) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
g) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
h) manifestări care aduc atingere prestigiului societăţii;
i) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a unor opinii
sau activităţi cu caracter politic;
j) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
k) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
l) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii
care să dăuneze activităţii unității;
m) introducerea,  distribuirea,  facilitarea introducerii  sau distribuirii  în unitate  a băuturilor alcoolice,
pentru a fi consumate la locul de muncă;
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n) introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / medicamente al căror
efect pot produce dereglări comportamentale;
o) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
p) fumatul in spatii inchise si deschise apartinand unitatii scolare
q) orice alte fapte interzise de lege;

(6)În conformitate cu prevederile art. 247 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cosiliul deadministrație
al  școlii  este  investit  cu  prerogativa  disciplinară,  având  dreptul  de  a  aplica,  potrivit  legii,  sancţiuni
disciplinare salariaţilor acesteia, ori de câte ori constată că au săvarşit o abatere disciplinară.
(7) Sancţiunile  disciplinare  pe  care  le  poate  aplica  conducerea  unității  de  învățământ,  în  cazulîncare
salariatul săvarşeşte o abatere disciplinară, sunt:
a) avertisment scris;
b) suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 
luni cu 5-10%.
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(8) In cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 
sancţionator, va fi aplicat acesta.
(9) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(10)  Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
(11) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abateriidisciplinare săvarşite de
salariat avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care a fost săvarşită fapta;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior.
Art. 40– (1)Abaterile disciplinare şi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în elevilor care săvârşesc
abateri  disciplinare  sunt  cele  prevăzute  de  reglementările  specifice  din  învăţământul  preuniversitar,
respectiv:  observatia  individuala  si  mustrarea  scrisa,  retragerea  temporara  a  bursei  de  merit,a
burseisociale, bani de liceu si a bursei profesionale  mutarea disciplinara, la o clasa paralela din aceeasi
unitate de invatamant, preavizul de exmatriculare, exmatriculare .
Mutarea  disciplinară,  preavizul  de  exmatriculare  si  exmatricularea  nu  se  aplică  elevilor  înscrişi  în
învatamantul gimnazial.
Preavizul exmatriculare si exmatricularea nu se pot aplica elevilor inscrisi in invatamantul obligatoriu
Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice
context.
Sanctiunile preaviz de exmatriculare si exmatriculare nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu.
Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
Toate sancţiunile aplicate se comunică individual,  în scris, atât  elevilor,  cât şi părinţilor,  tutorilor sau
susţinătorilor legali
(2) În afara abaterilor disciplinare şi sancţiunilor precizate de reglementările specifice din învăţământul
preuniversitar, pentru elevii Liceului Tehnologic Auto Craiova mai sunt considerate abateri disciplinare
şi, în funcţie de gravitatea urmărilor, li se mai pot aplica sancţiuni:
1) introducerea sau facilitarea accesului in spatiile de şcolarizare, cazare sau hrănire pentru elevi
sau în curtea şcolii şi internatului a persoanelor străine care, prin atitudinea lor comportamentala, perturbă
desfăşurarea activităţii:
i) media 4 la purtare pentru elevii claselor V – X;
ii) exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII/XIII/XIV;
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2) manifestarea unui comportament verbal trivial – scăderea notei la purtare cu 2 puncte pentru
fiecare abatere similară;
3) (1)manifestarea unei atitudini comportamentale obscene sau violente: 
i) media 4 la purtare pentru elevii claselor V – X;
ii) exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII/XIII/XIV
(2)manifestarea unui comportament specific violentei psihologice de tip bullying
i) mustrare scrisa insotita de scaderea mediei la purtare cu cate 2 puncte,  dupa caz, la prima abatere
pentru elevii claselor V – X ,XI – XII/XIII/XIV
ii)media 4 la purtare la cea de-a doua abaterepentru elevii claselor V – X, XI – XII/XIII/XIV
iii)exmatricularea pentru elevii claselor XI – XII/XIII/XIV

4) pătrunderea în curtea şcolii, fără aprobare, cu autovehicule de orice tip :
i) prima abatere - media 6 la purtare;
ii) abateri repetate - exmatriculare;
5) staţionarea fără justificare, în timpul orelor de curs, pe holuri, pe scări, în grupuri sanitare sau în
curtea şcolii, excepţie cazurile în care acest lucru este impus de situaţii obiective sau de forţă majoră -
scăderea notei la purtare cu 2 puncte pentru fiecare abatere similară;
6) pătrunderea în alte spaţii (săli de clasă, cabinete, laboratoare, birouri,  anexe, grupuri sanitare
etc.) în care prezenţa lor nu se justifică:
i) prima abatere - media 6 la purtare;
ii) abateri repetate: - media 4 la purtare pentru elevii claselor V – X;
iii) exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII/XIII
7) portul, în mod repetat, al unei ţinute vestimentare care contravine normelor morale -  media 6 la
purtare;
8) fumatul  in spatiile  închise(săli  de clasă,  laboratoare,  cabinete,  ateliere,  sala  de sport,  holuri,
grupuri  sanitare,  dormitoare,cantina,spalatorie,)  -  scăderea notei  la  purtare  cu 2 puncte pentru fiecare
abatere similară;
9) fumatul în spatii deschise din curtea scolii si din curtea caminului de elevi– scăderea notei la purtare cu
1 punct pentru fiecare abatere similară;
9) nepăstrarea curăţeniei  în săli  de clasă,  laboratoare,  cabinete,  ateliere,  sala de sport,  internat,
cantină, curtea şcolii - scăderea notei la purtare cu 2 puncte pentru fiecare abatere similară;
10) deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ: 
i) prima abatere :  remedierea  sau achitarea contravalorii  bunurilor  distruse; în cazul
refuzului, scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei;
ii) pentru abateri repetate: media 4 la purtare pentru elevii claselor V – X , respectiv
exmatricularea pentru elevii claselor XI – XII/XIII/XIV
11) distrugerea documentelor şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.:
i) nota 4 la purtare pentru elevii claselor V – X;
ii) exmatriculare pentru elevii claselor XI – XII/XIII/XIV.
12) aducerea/difuzarea, în unitatea de învăţământ, a materialelor care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
i) prima abatere - media 6 la purtare;
ii) abateri repetate – media 4 la purtare/exmatriculare 
13) organizarea şi participarea la acţiuni, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau
care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor:
i) prima abatere - media 6 la purtare;
ii) abateri repetate – media 4 la purtare 
14) blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ: 
i) prima abatere - media 6 la purtare;
ii) abateri repetate – media 4 la purtare 
15) deţinerea sau consumul,  în perimetrul unităţii  de învăţământ şi în jurul acestuia,  de droguri,
băuturi alcoolice, sau practicarea jocurilor de noroc:
i) pentru deţinerea sau consumul de alcool: 
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(1) pentru elevii claselor V–X: trei puncte scăzute la purtare, consiliere psihologică; 
(2) pentru elevii claselor XI – XII/XIII: - prima abatere - media 4 la purtare;
(3) abateri repetate – exmatriculare 
ii) pentru deţinere şi traficare drogurilor:
(1) pentru elevii claselor V –X: media 4 la purtare şi anunţarea instituţiilor abilitate; 
(2) pentru elevii claselor XI – XII/XIII: exmatriculare şi anunţarea instituţiilor abilitate
iii) pentru consum de droguri – includerea în programe de reabilitare şi reintegrare prin
protocoale cu organele abilitate ale statului 
iv) pentru practicarea jocurilor de noroc: elimiare 5 zile(trei puncte la purtare).  
16) introducerea, în perimetrul unităţii de învăţământ, a oricăror tipuri de arme sau alte instrumente,
precum muniţie, petarde, pocnitori etc. care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ - nota 4 la purtare şi anunţarea organelor de
ordine.
17) lansarea  de  anunţuri  false  cu  privire  la  amplasarea  unor  materiale  explozibile  în  perimetrul
unităţii de învăţământ:
i) pentru elevii claselor V – X : 4 la purtare;
ii) pentru elevii claselor XI – XII/XIII: exmatriculare
18) utilizarea  de  telefoane mobile sau a altor dispozitive de comunicare în timpul orelor de curs,
faraacordul profesorului si in alte scopuri decat cel legat de activitatea desfasurata la ora- scăderea notei la
purtare cu 1 punct pentru fiecare abatere similară. 
(20) Masuri disciplinare mai pot fi considerate:
a) efectuarea unor teme drept pedeapsă
b) recuperarea lecţiilor pierdute
c) curățarea mizeriei făcute
d) munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie
e) munca în folosul comunităţii şcolare
 (4)Regimul  aplicării  sancţiunilor  este  reglementat,  în  cazul  elevilor,  de  legislaţia  specifică  din
învăţământul preuniversitar. 
(5)  Regulile referitoare la procedura disciplinară sunt, în cazul elevilor, cele reglementate de legislaţia
specifică din învăţământul preuniversitar. 
(6) Personalul  administrativ  nu este  autorizat  să  aplice  sancțiuni  elevilor,  dar  are  dreptul  să  pună în
discuţie comportamentul elevilor.
Art.  41  –  Încălcarea  dispoziţiilor  prezentului  Regulament  intern  atrage  după  sine  răspunderea
disciplinară. 

CAPITOLUL 6
DREPTURILE CONDUCERII SCOLII, ALE SALARIAȚILOR  ŞI ALE

ELEVILOR

6.1. Drepturile conducerii şcolii
Art. 42 -Conducereașcolii are, în principal,următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea școlii şi ale fiecărui loc de muncă;

b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau
cu munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia;
c) să exercite controlul asupra modului de aducere la indeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
d) să constate săvarşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi
regulamentului intern;
e) sa stabileasca obiectivele de performanta pentru salariati
f) alte drepturi prevăzute de lege.
6.2. Drepturile  salariaților
Art.43.- Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, salariaţii
au, în principal, următoarele drepturi:
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a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la pauza de masă, repausul zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la zilele de sărbătoare legală şi la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul  de a  lua parte  la  determinarea  şi  ameliorarea  condiţiilor  de muncă şi  a  mediului  în
muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective  şi la greve organizate în condiţii legale;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

6.2. Drepturile elevilor
Art.44-  Calitatea  de elev  se atestă  prin carnetul  de  elev,  aceasta  fiind  completat  şi  înmânat  elevilor
decătre diriginte, în primele 2 săptămâni de la începerea cursurilor anului şcolar.
Art.45. Elevii beneficiază de următoarele drepturi|:
- drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant.
- beneficiaza de invatamant de stat gratuit.
- pot beneficia de burse de merit sau sociale.
- pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, baza materială şi didactică de care dispune
şcoala.
- pot solicita, în scris şi cu acordul părintelui/reprezentantului legal, transferul de la o clasă la alta, de
la un profil la altul.
- dreptul  de  aface  parte  din  colectivele  redacţionale  ale  revistelor  şcolii,  staţiei  radio-când se  va
realiza; programul şi conţinutul acestor activităţi va fi avizat de coordonatorul activităţilor educative /
directorul şcolii şi trebuie să respecte Regulamentului intern al școlii
- beneficiaza  de  tarif  redus  cu  50% pentru  transportul  local  in  comun,  de  suprafata  si  subteran,
precum si pentru transportul intern, auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic.
- dreptul să participe/să se implice în proiectele şi programele şcolare educative locale, naţionale şi
internaţionale cu recomandarea dirigintelui şi coordonatorului de program.
- în timpul scolarizarii beneficiaza de asistenţă psihopedagogică, prin cabinetul de consiliere şi de
asistenţă medicală gratuita, prin cabinetul medical din şcoală.
- elevii din invatamantul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare.
- beneficiaza,  in  respectul  principiilor  pluralismului,  de  libertatea  de  informare  si  exprimare.
Exercitarea acestor libertati nu poate aduce atingere procesului de invatamant.
- dreptul de reuniune in afara activitatilor scolare, numai cu aprobarea directorului scolii. Aprobarea
actiunii va fi conditionata de acordarea de garantii privind asigurarea persoanelor si bunurilor de catre
organizatori.
- dreptul de a fi reprezentati in consiliul de administratie al liceului, atunci când se discută probleme
care îi vizează.
- dreptul  de  a-si  exprima  liber  opinia  asupra  oricarei  probleme care  îi  priveste,  opiniile  elevilor
urmand sa fie luate in considerare numai dacă se dovedesc capabili de discernamant și tinandu-se seama
de varsta si de gradul de maturitate.
- dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cauta, de a primi si de a difuza
informatii si idei de orice natura, indiferent de frontiere, sub forma orala, scrisa, tiparita sau artistica ori
prin orice alte mijloace, la alegerea elevului
- dreptul de a nu fi supuși unei imixtiuni arbitrare sau ilegale in viata privata, in familie, in domiciliu
sau in corespondență, precum si nici unui fel de atac ilegal la onoare si reputatie.
- dreptul de a fi protejati  impotriva oricaror forme de violenta, vatamare sau abuz, fizic sau mental,
de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual.
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- dreptul de asigurare a conditiilor care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le
faciliteze participarea activa la viata comunitatii.
- dreptul de a fi tratați cu omenie si cu respectul cuvenit demnitatii umane si de o maniera care sa tina
seama de nevoile persoanelor aceeași vârstă.
- dreptul   oricarui  elev  banuit   ca  a  comis  o  incalcare  a  Regulamentului  intern  al  școlii   la  un
tratament conform cu simtul demnitatii  si al valorii  personale,  care sa intareasca respectul sau pentru
drepturile  omului  si  libertatile  fundamentale  ale  altora  si  care sa  tina  seama de varsta,  precum si  de
necesitatea de a facilita reintegrarea in societate si asumarea de catre acesta a unui rol constructiv in
societate.
- dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
- dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de
vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un
an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar,
pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
- dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în
conformitate  cu  prevederile  legale,  pentru  elevii  care  sunt  nedeplasabili  din  cauza  unei  dizabilităţi,
respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o
perioadă mai mare de 4 săptămâni;
- dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime.
Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente
metode didactice;
- dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
- dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise
- dreptul de a primi rezultatele evaluarii lucrarilor scrise in termen de maxim 15 zile lucratoare
- dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs.
Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
- dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;
- dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
- dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu.
- dreptul  la  protectia  datelor  personale,  cu exceptia  celor  ce deriva  din obligatia  legala  a unitatii
scolare, ca operator de date
Art.46.În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:
a) consiliul elevilor;
b) asociaţiile reprezentative ale elevilor.

CAPITOLUL 7
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art.47
(1)  Orice  cerere  sau  reclamaţie  venită  din  partea  unei  persoane  are  caracter  confidenţial  şi  trebuie
transmisă în scris către conducerea unității. Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule.
(2)   Cererile sunt repartizate de director în scopul soluționării:
- administratorului  de  patrimoniu: cereri  referitoare  la  necesarul  de  consumabile,  de  aparatură,
echipamente,  mobilier, materiale necesare desfăşurării normale a activității  de întreținere și reparații  a
patrimoniului etc.;
- secretarului șef: cereri referitoare la eliberări  de acte de studii,  angajare,  efectuarea concediului,
adeverinţe de salariat și de elev etc.; 
- administratorului financiar șef: cereri referitoare la deconturi,  acordări de împrumuturi,  avansuri,
efectuarea diverselor plăţi;
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(3)Reclamaţiile  de  orice  natură  vor  fi  adresate  directorului,  care  la  va  repartiza  pentru  cercetare,
persoanelor cu atribuții de coordonare în problematica vizată de acestea, respectiv directorilor adjuncți,
consilierului  pentru  programe  și  proiecte,  șefilor  de  catedre/comisii  metodice,  dirginților,
administratorului de patrimoniu, secretarului șef, administratorului financiar șef.
(4) Cu excepţia sancţiunii avertisment scris, sancţionarea unui salariat poate fi dispusănumai caurmare a
efectuării, în prealabil, a unei cercetări disciplinare.
(5)În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, în scris, de către 
persoana împuternicită de directorul scolii să efectueze cercetarea, precizandu-se:
a) obiectul cercetării disciplinare;
b) data şi ora efectuării ei;
c) locul întrevederii cu salariatul în cauză.

(6)Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (5), fără motiv obiectiv,
dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(7) În decursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul:

a) să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare, în favoarea sa;

b) să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile pe 
care le consideră necesare;
c) să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui 
membru este.
(8)Laîncheierea cercetării  disciplinare,  împuternicitul unității  școlare întocmeşteun referat cuconstatări,
concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei.

(9)Pe baza  referatului  întocmit  deîmputernicit,  conducerea  unității  școlare  dispune aplicareasancţiunii
disciplinare printr-o decizie, emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării
la cunoştinţă despre săvarşirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data comiterii faptei.
(10) Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară;
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost 
încălcate de salariat;
c) motivele  pentru  care  au  fost  înlăturate  apărările  formulate  de  salariat  în  cursul  cercetării  disciplinare
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la Art. 36 alin. (6), nu a fost efectuată cercetarea;
d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea;
e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contestă.

(11) Decizia de sancţionare se comunicăsalariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la dataemiterii şi
îşi produce efectele de la data comunicării.

(12)Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori în caz de refuz
al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(13)Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen 
de 30 de zile de la comunicare.

CAPITOLUL 8
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR

CONTESTATIILOR SI RECLAMAŢIILOR ELEVILOR

Art.48
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(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16, se adresează, de către elev sau,
după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul 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 în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

CAPITOLUL 9
REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN

MUNCĂ SI P.S.I  SI  PROTECTIE CIVILA

9.1. Reguli generale privind igienă în muncă
Art.49 -  Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a tuturor
factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 
Art. 50 – În scopul protejării vieţii şi sănătăţii, obligaţiile elevilor şi ale personalului salariat cu contract
individual de muncă din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova sunt următoarele: 
a) asigurarea  în  permanenţă  a  ventilaţiei  corespunzătoare  şi  a  iluminării  uniforme  şi
corespunzătoare în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi specifice; 
b) efectuarea examenelor medicale periodice; 
c) însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă; 
d) însuşirea normelorsi  a procedurilor  de prim ajutor în caz de accidente si acordarea primului
ajutor in caz de nevoie 
e) respectarea normelor de igienă personală; 
f) întreţinerea curăţeniei şi igienei în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi specifice; 
g) folosirea raţională a timpului de odihnă; 
h) evitarea prezenţei în spaţiile în care se desfăşoară activităţi specifice în stare de oboseală sau
într-o stare de sănătate care poate pune în pericol sănătatea altor persoane; 
i) respectarea masurilor si regulilor de prevenire si protectie impotriva infectarii cu virusul SARS-
COV-2
Art. 51 – Refuzul elevilor sau personalului salariat din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova de a se
supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară. 
9.2. Reguli generale privind securitatea şi sănătatea în muncăsi protectia mediului
Art. 52 – (1)  În vederea asigurării  condiţiilor de securitate şi sănătate  în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor  de muncă şi a bolilor profesionale,  elevii  şi  personalul  salariat  cu contract  individual  de
muncă din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova au următoarele obligaţii: 
a) nu  expun  la  pericole  de  accidentare  sau  îmbolnăvire  profesională  persoana proprie  sau  alţi
angajaţi în timpul desfăşurării activităţii; 
b) participă la toate instructajele privind legislaţia şi normele de protecţia muncii specifice locului
de muncă, îşi însuşesc normele şi recomandările privind protecţia muncii şi P.S.I. şi respectă întocmai
regulamentele/cărţile de exploatare şi normele de protecţia muncii specifice.
c) identifică potenţialele surse de risc pe durata desfăşurării activităţii şi iau măsurile care se impun
pentru prevenirea producerii unor accidente de muncă.
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d) pentru evitarea accidentărilor, efectuează activităţile în condiţii de securitate, în conformitate cu
normele  de  tehnica  securităţii  muncii  specifice  activităţii  şi  locului  de  muncă,  întreţin,  păstrează  şi
utilizează corect echipamentele şi instrumentarul de protecţie.
e) verifică periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de protecţie şi o raportează şefului
ierarhic.
f) respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare şi semnalează accidentul apărut şi contactează
imediat personalul cu atributii, serviciile de urgenţă
g) aplică  rapid  şi  adecvat  tipului  de  accident  produs  măsurile  de  prim  ajutor,  respectând
procedurile specifice
(2) Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform
specificatiilor acestuia si cerinţelorimpuse de procesul tehnologic, fiind interzisă utilizarea acestuia alte în
scopuri.  Sunt considerate echipamente tehnice:  echipamente de calcul,  birotică,  autovehicule,  aparate,
testere,  verificatoare  si,  în  general,  toate  materialele  încredinţate  salariatului  în  vederea  executării
atribuţiilor sale de serviciu.
(3) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie,  dacă
întreţinerea  acestuia  este  încredinţată  unui  specialist,  salariatul  fiind  obligat  să  apeleze  la  serviciile
acestuia.
(4) Toate accidentele survenite în timpul programului de lucru, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi
declarate imediat conducerii școlii. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe
traseul domiciliu - loc de muncă şi invers.
(5)  Accidentul  care  a  produs  invaliditate,  accidentul  mortal  precum  şi  accidentul  colectiv,  vor  fi
comunicate de îndată către conducerea școlii sau alta persoana din conducerea acesteia, inspectoratului
teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
(6) Accesul în laboratoarele de fizică, de chimie, de biologie şi de informatică ale şcolii se va face numai
după ce elevii îşi vor însuşi normele specifice, proprii pentru prevenirea accidentelor. În prima oră din
fiecare  an  şcolar,  desfăşurată  în  laborator,  este  obligatorie  instruirea  pe  linie  de  protecţie  a  muncii,
consemnată în fişa colectivă de instructaj, semnată de către fiecare elev. 
(7) Educaţia fizică se va face numai pe terenul de sport sau în sala de sport. Lucrul la aparate se va face
numai după o explicarea de către profesor a fiecărui exerciţiu şi sub directa supraveghere a acestuia.
Profesorul răspunde direct de securitatea elevilor în timpul orei de sport. 
(8) Accesul pe terenul de sport sau în sala de sport se face numai în prezenţa profesorului de sport. Nu vor
fi admişi în sală şi pe teren elevii care, în acest timp, absentează de la alte discipline şcolare.
(9) Scutirile de educaţie fizică vor fi vizate de medicul şcolii(pe baza unui dosar medical). Prezenţa la ora
de educaţie fizică a elevilor scutiţi este obligatorie; în sala de sport, ei vor purta încălţăminte adecvată.
Acestor  elevi  li  se  pot  atribui  sarcini  organizatorice:  arbitraj,  cronometrare,  măsurare,  supraveghere,
ţinerea scorului, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare.
(10) În timpul activităţilor care cer părăsirea temporară a clasei(oră de sport, deplasarea la laboratoarele
sau la cabinetele metodice din şcoală), se va asigura securitatea bunurilor proprii prin închiderea clasei cu
cheia sau prin asigurarea prezenţei elevului de serviciu.
(11) Este interzisa cu desavarsire incheirea  conventiilor privind desfasurarea instruirii practice la agentii
economici  fara  asigurarea  de  catre  acestia  a  efectuarii  instructajelor  specifice  de  protectia  muncii  si
p.s.i.prevazute  de  legislatia  in  vigoare;raspund  de  indeplinirea  acestei  obligatii  maistrii  instructori  de
instruire practica, care desfasoara urmarirea activitatii, la agentii economici. 
(12)Este obligatorie colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma activitatilor desfasurate in cadrul
procesului  educativ  si  a  activitatilor  adiacente,  in  recipientii  special  destinati,  pusi  la  dispozitie  de
angajator; se interzice deversarea uleiurilor, combustibililor,  si diferitelor substante in sol, canalizare sau
depozitarea acestora in spatii saurecipiente improprii.
(13) Mastile si manusile de unica folosinta se vor colecta separat dupa utilizare si vor fi predate unei firme
care colecteaza deseuri medicale.
9.3. Reguli generale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor si protectie civila
Art.53– Pentru prevenirea incendiilor în spaţiile destinate activităţilor didactice, de birou şi de arhivare a
documentelor, este obligatorie respectarea următoarelor măsuri: 
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a) respectarea  prevederilor  privind executarea  lucrărilor  cu foc deschis  şi  a  fumatului  conform
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ord. M.A.I. nr.163/2007;
b) efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol
de incendiu se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis de conducătorul unitatii, valabil o
singură zi.
c) utilizarea  focului  deschis  în  locuri  cu pericol  de incendiu  şi  pe timp de vânt  este  interzisă;
locurile  cu  pericol  de incendiu,  în  care  se  aplică  această  interdicţie,  se  stabilesc  şi  se  marchează  de
persoanele în drept.
d) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în
locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea
jarului după terminarea activităţii. 
e) menţinerea permanentă în poziţie deschisă a uşilor de acces sau de trecere spre căile de evacuare
şi păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate; 
f) dotarea  cu  stingătoare  verificate  şi  încărcate  anual  cu  substanţe  de  stingere  compatibile  cu
mărimea şi destinaţia spaţiilor şi amplasarea lor la vedere şi în locuri accesibile pentru utilizare, în orice
moment. 
g) pentru încălzirea şi iluminatul artificial al spaţiilor, se utilizează numai aparate de încălzire sau
lămpi omologate, care corespund specificaţiilor tehnice de proiectare a spaţiilor. 
h) circuitele de alimentare cu energie electrică de la prize la consumatori trebuie să fie verificate şi
întreţinute  în  perfectă  stare  tehnică,  fără  înnădiri,  crăpături  sau  alte  defecţiuni,  numai  de  electricieni
autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare. 
i) asigurarea funcţionării iluminatului de siguranţă şi a celei de a doua sursă de energie electrică,
conform reglementărilor tehnice; 
j) asigurarea  funcţionării  sistemelor  de  alarmare  şi  semnalizare  a  incendiilor  la  parametrii  de
performanţă pentru care au fost proiectaţi; 
k) organizarea şi desfăşurarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor, în condiţiile legii. 
l) în cazul arhivei, asigurarea amplasării rafturilor, fişetelor, lăzilor etc. astfel încât să fie asigurat
accesul în orice punct al spaţiului pentru intervenţie în caz de incendiu. 
m) în cazul arhivei, asigurarea cu globuri de protecţie a corpurilor de iluminat incandescente, iar
între corpurile de iluminat incandescente şi materialele depozitate, asigurarea unei distanţe de siguranţă de
minim 0,6 metri. 
n) este  obligatorie  participarea  tuturor  salariatilor  si  elevilor  prezenti  in  unitatea  scolara,  la
exercitiile si antrenamentele organizate in scopul prevenirii incendiilor si la exercitiile de protectie civila

9.4  Fumatul
Art.54. – Conform prevederilor legii 15/2016, in incinta tuturor spatiilor cat si in perimetrele exterioare
apartinand Liceului Tehnologic Auto, fumatul este interzisatat personalului unitatii, elevilor- indiferent de
forma de curs (zi, seral), cat si vizitatorilor. Prevederea se aplica si in spatiile camin, cantina si spalatorie
si in perimetrul exterior acestora.
Art.55.- Nerespectarea  prevederilor  art.36  constituie  abatere  disciplinara  si  se  sanctioneaza  conform
legislației în vigoare.
9.5. Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie
Art.56 – Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie asigurat
în permanenţă. 
Art. 57 – Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă. 
Art.58 –”Organizarea P.S.I(planul de interventie in caz de incendiu)” şi schema evacuării persoanelorvor
fi afişate la loc vizibil, conform prevederilor din reglementarile specifice in domeniul apararii impotriva
incendiilor.
9.6. Reguli generale pentru sezonul rece şi pentru perioadele caniculare
Art.59  –  Înainte  de  începerea  sezonului  rece  vor  fi  controlate  instalaţiile  de  încălzire,  conductele,
corpurile  şi  elementele  de  încălzit  şi,  după  caz,  vor  fi  înlăturate  defecţiunile  constatate.  Serviciul
administrativ va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
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Art.60  –  Componentele  instalaţiei  de  stingere  cu  apă  (hidranţi)  care  sunt  expuse  îngheţului  vor  fi
protejate,  iar  extinctoarele  vor  fi  menţinute  în  starea  de  funcţionare  corespunzătoare.  Persoanele  cu
atribuţii PSI vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
Art.61–  Serviciul  administrativ  va  asigura  uneltele  şi  accesoriile  necesare  şi  va  asigura  prompt
deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie. 
Art.62 – Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile OUG nr. 99/2000 privind măsurile
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. 

CAPITOLUL 10
REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATE SI APLICAREA MASURILOR
DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR CU SARS-COV- 2 IN

CONTEXTUL STARII DE ALERTA 
Art.63(1)Stabilirea masurilor de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARSC0V -2 si asigurarea
monitorizarii/aplicarii acestora pentru toate persoanele care se afla in incinta unitatii de invatamant se
realizeaza conform prevederilor si dispozitiilor legale specifice perioadei de pandemiei /starii de alerta ,
Legii Nr.1/2011 , Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
Ghidului privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada
pandemiei  COVID-19,  din  31.08.2020  (  text  publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  804  din  01
septembrie 2020, in vigoare de la 01 septembrie 2020) , Ordinului pentru aprobarea Normelor de igiena
din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna si recreerea copiilor si tinerilor --- Monitorul
Oficial, Partea I nr. 787 din 28.08.2020 si ordinului nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020.
(2)La nivel de unitate scolara se va respecta planul propriu de prevenire si protectie, pentru prevenirea
infectarii du virusul sars-cov-2 
Art.64 Asigurarea  elementelor  de  logistica  /dotare  si  standardelor  de  calitate  si  eficienta  privind
implementarea procedurii operationale: 
1  Au  fost  asigurate  echipamentele,dispozitivele,  marcajele,pliantele  de  informare  necesare  aplicarii
procedurii  privind  masurile  de  prevenire  si  combatere  a  imbolnavirilor  cu  SARSC0V  -2  contextul
pandemiei declarate . Achizitiile au fost realizate prin contracte cu firme specializate pentru respectarea
standardelor de calitate si siguranta. 
2.  Exista  termoscanere  pentru verificarea temperaturii  corporale,covoare  cu substante  dezinfectante  la
toate  caile  de  acces  in  unitate,aparate/dispozitive  pentru  dezinfectie  montate  la  toate
departamentele,holurile,clasele,cabinetele unitatii scolare, recipiente speciale de colectare a deseurilor cu
riscuri,  container  de  mari  dimensiuni  pentru  strangerea  deseurilor  cu risc  de contaminare  ,  substante
pentru dezinfectare/deratizare, articole de igiena pentru toalete (săpun, dispensere cu dezinfectant pentru
mâini masti de protectie ). 
Art.65 Pentru  activitatile  de  dezinfectare  se  vor  intocmi  Procese-verbale  de  realizare/constatare
mentionandu-se parametrii de calitate realizati . 
. Se asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza
starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice
care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2; 
Art. 66 Reguli generale pentru aplicarea masurilor si asigurarea scopului acestora:
1) accesul in unitate se realizeaza pe la poarta Nr. 1 /zona parcare auto 
- toate persoanele se vor indrepta spre zona de intrare in cladire respectand marcajele trasate  parcursul
prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi
semnalizat, respectând normele de distanţare fizică; 
-la  intrarea  în  unitatea  de  învăţământ,vizitatorilorle  va  fi  măsurată  temperatura  (care  nu  trebuie  să
depăşească 37,3 ºC) de către personalul din paza al unitatii; 
-în situaţia  în care o persoana prezintă  simptome sau există  suspiciunea că starea sa de sănătate  este
precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului
de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament nu vor permite prezența la locul de
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muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră,
stare generală alterată)
- toate persoanele vor fi indrumate si monitorizate pentru utilizarea materialelor şi echipamentelor de
protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.) in mod
obligatoriu,toate persoanele care intra in uitate vor purta masti de protectie; 
- elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic precum si orice alte persoane se vor afla in
unitate vor purta masca de protecţie si şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau
săpun; 
- coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate
regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu la inceputul , pe perioada
programului scolar si la finalizarea programului; 
-  in  interiorul  scolii  sunt  organizate  fluxuri  diferite  pentru  desfasurarea  activitatilor  si  realizarea
intrarilor/iesirilor;
– pentru traseele  de intrare  /iesire  se urmaresc si  se  respecta  marcajele  cu inscrisuri  colorate   de pe
pardoseala holurilor
-toate persoanele care intra in unitate (cu motive intemeiate si aprobarea de catre conducerea scolii) vor fi
informate si indrumate sa urmareasca si sa respecte marcajele cu inscrisuri colorate care se regasesc la
toate nivelurile cladirii;
- în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 16 elevi, situaţi la 1 metru distanţă unul de
altul,  care vor  purta  mască  pe tot  parcursul  desfăşurării  activităţilor  din unitatea  de învăţământ;  -  în
perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât
elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic. 
-clasele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor; 
- colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea
de  învăţământ,  la  sfârşitul  activităţilor,  elevii  vor  primi  câte  o  mască  nouă  pentru  deplasarea  către
domiciliu; 
-dezinfecția  suprafețelor  de  lucru  la  începerea  serviciului  și  apoi  o  dată  la  4  ore  inclusiv  aerisirea
periodică a încăperilor si aerisirea periodica a birourilor la cel mult 2 ore ; 
-in timpul activitatii, toti angajatii sunt obligati sa poarte masca de protectie;
-toate sedintele/intrunirile/meetingurile care presupun grupuri mai mari de 3 persoane se vor desfasura in
conditiile respectarii normelor in vigoare ( masti, distantarea sociala etc) ;
-activitatile de munca se vor desfasura respectand principiul distantarii fizice
se evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, se asigură nebulizarea și
dezinfecția  instalației  de  climatizare  conform  instrucțiunilor  producătorului,  în  afara  programului  de
lucru; 
- se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare
desfășurării activității și se asigură că atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu
asigurarea condițiilor de prevenție minimale; 
- folosirea vestiarelor de catre angajati  pentru schimbat se va realiza pe rand ( o singura persoana in
vestiar ); 
-vizitatorii vor fi termometrizati la poarta de catre personalul medical desemnat, vizitatorii cu temperatura
peste 37,3º C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie; 
-vizitatorii  au  obligatia  de  a  folosi  aparatele  cu  dezinfectant  de  la  intrare,portul  obligatoriu  măștii
(medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. NU va
fi permis accesul persoanelor care nu poartă mască; 
- se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe,subcontractanții, persoanele
care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite
de acesta; 
-  pentru  vizitatori  va fi  permisa  intarea  unei  singure  persoane intr-un birou  cu  asigurarea  distantarii
sociale,restul persoanelor urmând a astepta pe hol cu asigurarea distantării sociale. 
-  pe  cat  este  posibil  circulația  documentelor  în  unitate  sa  se  realizează  preponderent  prin  mijloace
electronice;
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În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ
se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor școlare-clasa sau întreaga școală putând fi închisă pentru
14 zile,  cursurile  desfășurându-se online-in  functie  de situatia  de  fapt  existenta  la  nivel  de scoala  si
hotararile autoritatilor locale de resort;
Art.67 Reguli pentru amenajarea salii de clasa:
-sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:  eliminarea  mobilierului  care  nu este  necesar;  dispunerea  mobilierului  astfel  încât  să  fie
obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația
în care distanțarea nu este posibilă;
- stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);
băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; băncile vor fi poziționate astfel încât să
nu fie blocat accesul în sala de clasă.
-va fi păstrată componența grupelor/claselor; elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului
doar în situații justificate. 
-contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 
-deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de
elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de
clasă"; 
-locurile din clasă sunt fixe ; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei
pe toată perioada cursurilor ; vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; este interzis schimbul de
obiecte personale;ntâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea
unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 
Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării
fizice; 
-elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și
nu vor sta aproape unul de celălalt); 
-nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte - vor
fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; nu vor fi
utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de
distanțiere etc.)-in caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
-Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; elevii nu vor consuma în comun mâncarea
sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de
scris, jucării etc.). 
- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; nu vor fi
utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de
un adult)-în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
-orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun
efort  mediu/intens,  cu asigurarea obligatorie  a distanței  fizice de minimum 1,5 metri,  situație  în care
portul măștii nu este indicat; pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot
parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; la începerea și finalul
orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de
alcool; se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă
de  elevi;  la  nivelul  unității  de  învățământ  se  vor  monitoriza  absențele  elevilor  și  ale  personalului.
Direcțiile  de  sănătate  publică  vor  fi  anunțate  în  cazul  înregistrării  unei  creșteri  mari  a  numărului  de
absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
Art.68 Măsuri de protecție la nivel individual
1)Personalul didactic va transmite elevilor, urmatoarele mesaje: 
Spălați-vă des pe mâini! Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! Utilizați un șervețel de
unică folosință, după care aruncați-l! Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! Nu vă strângeți  în brațe!
Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii! 
(2)Urmatoarele  reguli se vor aplica tuturor persoanelor care au acces in unitatea scolara:
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Toți  elevii  și  personalul  trebuie să se spele/dezinfecteze  pe mâini:  imediat  după intrarea  în  școală  și
înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauza/pauzele de masă; înainte și după utilizarea toaletei;
după tuse sau strănut; ori de câte ori este necesar. 
Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în
timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în
exterior) ; schimbul măștii de protecție între persoane este interzis. 
Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei,  spațiilor comune (holuri, săli de sport
etc.),  precum și de aerisire a sălilor de clasă se va respecta astfel : de exemplu, colectarea deșeurilor,
măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de
scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor
transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția
pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.;
materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (deproduse de curățenie, produse biocide avizate
pentru  suprafețe  etc.);  tehnica  ce  va  fi  aplicată  pentru  fiecare  operațiune;  frecvența  curățeniei  și
dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului: în clasă, imediat după ieșirea din clasă
a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un
grup diferit de elevi; în cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din
ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori; pentru grupurile sanitare,
după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar ; persoana care va face curățenia și care
va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării ( tabel cu cine a
efectuat, ora și cine a controlat); frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor
încăperi  ( după curățenie și dezinfecție,  minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul
orelor de clasă cu geamul rabatat; în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil,
graficul  de  curățenie  și  dezinfecție,  care  să  conțină  operațiunile  de  curățare  și  dezinfecție,  frecvența
acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică. 
Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ , va
efectua  instruirea  personalului  didactic  pentru  a  observa  starea  de  sănătate  a  elevilor  și  pentru
implementarea  normelor  din  prezentul  document  și  va  furniza  informații  privind:  elemente  generale
despre  infecția  SARS-CoV-2,  precum  cele  privind  igiena  respiratorie,  tehnica  spălării  pe  mâini,
recunoașterea  simptomelor  COVID-19, modul  de purtare  și  eliminare corectă  a măștilor,  măsurile  de
distanțare fizică necesare. 
Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat conducerea
unității  în cazul în care elevii  prezintă  în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de
exemplu,  tuse,  febră, probleme respiratorii),  sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături,  diaree,
mialgii,  stare  general  modificată),  însoțite  sau  nu  de  creșteri  de  temperatură,  în  vederea  aplicării
protocolului de izolare. 
Art.69 Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi
instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu
SARS-CoV-2. Tipuri de mesaje: 
Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun; 
Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
 Poartă corect masca de protecție AȘA DA: �
 Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască  �
Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri �
 Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare �
 Pune masca cu partea colorată spre exterior  Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului�
Acoperă nasul, gura și bărbia  �
Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței  �
Evită să atingi masca
 • Scoate masca apucând-o de barete  Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți � �
După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac  Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce�
arunci masca AȘA NU:  Nu folosi o mască ruptă sau umedă  Nu purta masca doar peste gură sau sub� �
bărbie Nu purta o mască prea largă  Nu atinge partea din față a măștii �
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• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii 
• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor personae
 • Nu refolosi masca  Nu schimba masca cu altă persoană  Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura� �
cu mâinile neigienizate. Acoperiți gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în
cazul în care se întâmplă să strănutați  sau să tușiți.  După aceea,  aruncați  batista utilizată.   Curățați�
obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/lavete/produce biocide/virucide.
 • Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație
sau orice altă simptomatologie de boală.  Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji. �
Art.70 Implicarea parintilor Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea
copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea
de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil. 
Art.71  Personalul  cu  risc  (de  exemplu,  vârstnici,  persoane  cu  diabet  zaharat  sau  alte  boli  cronice,
persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii; 
Art.72 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate
severă,  diabet  zaharat  tip  I,  boli  inflamatorii,  boli  imune/autoimune,  boli  rare,  boli  ereditare  de
metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările
specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de
învățământ vor identifica,  după caz, soluții  pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în
condiții de siguranță sporite. 
Art.73 Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor
fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare
necesare pentru a se simți în siguranță; 
Art.74 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot,
în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare
concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-
CoV-2 pe care copilul  îl  poate aduce acasă,  se poate recomanda de către  medicul  curant,  cu acordul
familiei,  ca  acel  copil  să  nu  se  prezinte  fizic  la  școală.  Pentru  cei  care  nu  pot  reveni  la  școală,
reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la
distanță; 
ART.75 Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de
prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 
Art.76  În cazul  în  care  este  asigurată  masa  la  cantină  sau  în  sala  de  mese,  organizarea  intervalelor
aferente meselor și a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările și întâlnirile între grupe
de elevi pe culoare; respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m se aplică în orice context și în orice
spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc.;
gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât
contactele să fie limitate. se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;inainte și după fiecare
masă elevii se vor spăla pe mâini; masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la
masă;În cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se
vor spăla pe mâini după fiecare contact Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă; se va realiza cu
strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție. 
-inainte  de redeschiderea căminului  /  internatului  se va efectua curățenia  și  dezinfecția  aprofundată a
tuturor spațiilor comune și de cazare;
-va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective; 
Art.77 Măsuri de protecție pentru spatiile de cazare din camin: vor fi stabilite modalitățile de ocupare
a căminului în funcție de numărul de elevi cazați; camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de
elevi, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1,5 m între paturi. 
-vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi
din aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;
-va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi
furnizate elevilor soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;
-vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările; portul măștii este obligatoriu
în spațiile comune ;elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție
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individuală; spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat; se va evita utilizarea
de covoare/mochete; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și
să aerisească în mod regulat camerele;
-va  fi  organizat  accesul  prin  rotație  în  spațiile  comune (săli  de  baie,  săli  de mese  sau săli  destinate
utilizării  comune),  astfel  încât  să fie posibilă  dezinfectarea adaptată  înainte  și după fiecare utilizare ;
elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în
camera proprie; personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de
funcționare a căminului în perioada respectivă; 
În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare și se
va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență
Art.78 Transportul elevilor  Pe parcursul transportului  la și  de la unitatea  de învățământ,  elevii  vor
respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în
special: asigurarea distanței fizice de minimum 1m, purtarea măștii. 
Șoferul  microbuzului  școlar  va  respecta  măsurile  generale  de  protecție.  Microbuzul  va  fi  aerisit  și
dezinfectat temeinic după fiecare cursă. 
Art.79  Triajul  epidemiologic  al  elevilor  se  efectuează  conform prevederilor  legale  în  vigoare,  astfel:
Personalul medical  va efectua triajul  conform Ordinului  ministrului  educației,  cercetării,  tineretului  și
sportului  și  al  ministrului  sănătății  nr.  1.668/5.298/2011  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind
examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață
sănătos, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 653/2001 privind
asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare. Acesta
va  fi  echipat  conform  normelor  standard  de  echipare:  halat  impermeabil,  bonetă,  ochelari  de
protecție/vizieră, mască de protecție, mănuși de unică folosință. 
• Triajul zilnic: părinții/reprezentanții legali ai copilului vor fi clar informați pentru a intelege de ce copiii
cu  simptome  nu  ar  trebui  aduși  la  școală;  triajul  zilnic  se  efectuează  de  către  părinte,  acasă,  prin
măsurarea  temperaturii  corporale  și  aprecierea  stării  de sănătate  a  copilului,  în  urma căreia  părintele
decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: cei
cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse,
dificultăți  în  respirație  -  scurtarea  respirației,  diaree,  vărsături)  sau  alte  boli  infectocontagioase;  cei
confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ; cei care sunt declarați
contacți  apropiați  cu  o  persoană  infectată  cu  SARS-CoV-2,  aflați  în  perioada  de  carantină  la
domiciliu/carantină instituționalizată. 
• Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;
dacă  unul  dintre  membrii  familiei  prezintă  simptome de infecție  a  tractului  respirator,  dar  nu a  fost
confirmat cu virusul SARS-CoV-2;c ei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen,
nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit); 
• La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă
și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor; 
• Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va
realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va
preda  cadrului  didactic  de la  prima oră  de curs.  Adeverințele  vor  fi  centralizate  la  nivelul  cabinetul
medical  școlar  sau  la  nivelul  persoanei  desemnate  în  cazul  în  care  școala  nu beneficiază  de  cabinet
medical; 
Cadrele  didactice,  personalul  didactic  auxiliar  și  nedidactic  care  prezintă  simptome  specifice  unei
afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,
vărsături)  se  izolează  la  domiciliu,  contactează  medicul  de  familie  și  anunță  de  îndată  responsabilul
desemnat de conducerea unității de învățământ. 
Art.80 Protocol de izolare a copiilor bolnavi Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de
curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de
boală  infecțioasă  (vărsături,  diaree,  mialgii,  stare  generală  modificată).  Izolarea  imediată  a  elevului.
Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și
va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se
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va deschide o fereastră pentru aerisire; Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz,
personalul cabinetului medical școlar; Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar,
acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine
altcineva;  Nu  se  va  transporta  elevul  până  la  sosirea  părinților/reprezentanților  legali  la  medicul  de
familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe,
caz în care se va apela serviciul de urgență 112; Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască
și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant
avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; Elevul va
reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea
diagnosticului.

CAPITOLUL 11
RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ

Art.81.  Unitatea  de  învățământ  are  obligaţia  să  îl  despăgubeascăpe  salariat,în  situaţia  în  care  acesta
asuferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în
legătură cu serviciul, în condiţiile art. 253 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii.

Art.82Salariaţii  răspund  patrimonial,  în  temeiul  normelor  şi  principiilor  răspunderii
civilecontractualepentru pagubele materiale produse unității școlare din vina şi în legătură cu munca lor,
în condiţiile art. 254 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

CAPITOLUL 12
EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

Art. 83. Atribuțiile privind evaluarea profesională a salariaților revine consiliului de adminstrație.

Art.84. Evaluareași acordarea calificativului anual se realizează pe baza fișei de evaluare aprobată decătre
consiliul de administratie pentru fiecare sector în parte: personal didactic, personal nedidactic și personal
auxiliar.

Art. 85.  Fișele de evaluare sunt elaborate pe baza Legiieducatiei Nationalenr.1/2011 si a  Ordinului nr.
3.189/2021pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personaluluididactic și
didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011

(1)Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează la nivelul unității/instituției de învățământ de către
o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de
administrație,  la  propunerea  consiliului  profesoral,  cu  aprobarea  consiliului  de  administrație  al
unității/instituției  de  învățământ.  Componența  și  numărul  de  membri  ai  comisiei  se  stabilesc  prin
procedură proprie, în funcție de particularitățile unității/instituției de învățământ, și este condusă de un
responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unității/instituției de învățământ până la data
începerii activității de evaluare. 

(2)Evaluarea activității cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului
didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcțional, prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către
toți membrii comisiei/compartimentului funcțional pentru fiecare persoană evaluată.

Art.86. Evaluarea și acordarea calificativelor anule se realizează imediat după încheierea anul școlar la31
august.

CAPITOLUL 13
COMISIILE DIN UNITATEA ȘCOLARĂ
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Art. 87 – La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează următoarele comisii:
1. Cu caracter permanent:
- Comisia pentru curriculum;
- Comisia de evaluare și asigurare a calității(CEAC);
- Comisia pentru sănătate si securitate în muncă si pentrusituații de urgență;
- Comisia de control managerial intern(SCIM);
- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar
și promovarea interculturalității;
-Comisia de etica

2. Cu caracter temporar:
-Comisia pentru consiliere, orientare și activități extrașcolare;
- Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- Comisia pentru  atribuirea nominală a burselor și premiilor pentru elevi;
-Comisia pentru atribuirea nominală a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
național de protecție social “Bani de Liceu”;
- Comisia pentru elaborarea orarului și asigurarea serviciului pe școală;
- Comisia pentru atribuirea nominala a  burselor profesionale;
- Comisia de coordonare a învățământului profesional de tip DUAL;
- Comisia de revizuire a Regulamentului de ordine interioară si a Codului de etica;
- Comisia paritară;
- Comisia de evaluare profesionala a salariatilor;
- Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare;
- Comisia de achiziții publice.

CAPITOLUL 14
DISPOZIŢII FINALE

Art.88 – Regulamentul intern se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă
ulterioare datei  adoptării  lui,  cu propunerile primite de la personalul angajat,  elevi,  părinţi,  în strânsă
relaţie cu parteneriatele şcolii și relaţia cu comunitatea locală, cu respectarea procedurilor de informare.
Art.89  Prezentul  regulament  intră  în  vigoare  la  data  aprobării  de  catre  Consiliulde  Administrație  al
Liceului  Tehnologic  Auto-Craiova,  dupa avizărea  in   Consiliul  Profesoral  şi  are  valabilitate  până  la
modificarea sa, în urma revizuirii.
Art.90 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa salariaţilor, elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor
legali ai acestora.

37


	REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATE SI APLICAREA MASURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR CU SARS-COV- 2 IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA………………………………………………………………………………………………..…36
	CAPITOLUL 1
	DISPOZIŢII GENERALE
	CAPITOLUL 2
	REGULI GENERALE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
	CAPITOLUL 4
	REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
	4.1. Obligaţiile conducerii şcolii
	4.2. Obligaţiile generale ale personalului salariat privind disciplina muncii
	4.3. Obligaţiile personalului salariat privind prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila
	Art. 27– (1)Obligaţiile personalului didactic din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare specifică învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de celelalte acte normative in vigoare privind îndatoririle şi obligaţiile personalului salariat, nerespectarea acestora constituind abatere disciplinară şi sancţionându-se conform prevederilor legale.
	4.4. Obligaţiile elevilor privind disciplina muncii
	4.5. Obligațiile părinților/reprezentanților legali ai elevilor:
	4.6. Reguli şcolare
	4.7. Norme pentru completarea şi folosirea catalogului de clasă
	4.8. Reguli privind accesul în sediul unităţii şcolare
	4.9. Organizarea timpului de muncă

	CAPITOLUL 5
	ABATERI DISCIPLINARE, SANCŢIUNI APLICABILE, REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
	CAPITOLUL 6
	DREPTURILE CONDUCERII SCOLII, ALE SALARIAȚILOR ŞI ALE ELEVILOR
	6.1. Drepturile conducerii şcolii
	6.2. Drepturile salariaților
	6.2. Drepturile elevilor

	CAPITOLUL 7
	PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR
	CAPITOLUL 8
	PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR CONTESTATIILOR SI RECLAMAŢIILOR ELEVILOR
	CAPITOLUL 9
	REGULI GENERALE PRIVIND IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SI P.S.I SI PROTECTIE CIVILA
	9.1. Reguli generale privind igienă în muncă
	9.2. Reguli generale privind securitatea şi sănătatea în muncăsi protectia mediului
	9.3. Reguli generale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor si protectie civila
	9.4 Fumatul
	9.5. Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie
	9.6. Reguli generale pentru sezonul rece şi pentru perioadele caniculare

	CAPITOLUL 10
	REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATE SI APLICAREA MASURILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR CU SARS-COV- 2 IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA
	Art.63(1)Stabilirea masurilor de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARSC0V -2 si asigurarea monitorizarii/aplicarii acestora pentru toate persoanele care se afla in incinta unitatii de invatamant se realizeaza conform prevederilor si dispozitiilor legale specifice perioadei de pandemiei /starii de alerta , Legii Nr.1/2011 , Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Ghidului privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, din 31.08.2020 ( text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 01 septembrie 2020, in vigoare de la 01 septembrie 2020) , Ordinului pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna si recreerea copiilor si tinerilor --- Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28.08.2020 si ordinului nr. 5.487/1.494/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020.
	(2)La nivel de unitate scolara se va respecta planul propriu de prevenire si protectie, pentru prevenirea infectarii du virusul sars-cov-2
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	Art.65 Pentru activitatile de dezinfectare se vor intocmi Procese-verbale de realizare/constatare mentionandu-se parametrii de calitate realizati .
	. Se asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2;
	Art. 66 Reguli generale pentru aplicarea masurilor si asigurarea scopului acestora:
	1) accesul in unitate se realizeaza pe la poarta Nr. 1 /zona parcare auto
	- toate persoanele se vor indrepta spre zona de intrare in cladire respectand marcajele trasate parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
	-la intrarea în unitatea de învăţământ,vizitatorilorle va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3 ºC) de către personalul din paza al unitatii;
	-în situaţia în care o persoana prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament nu vor permite prezența la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare generală alterată)
	- toate persoanele vor fi indrumate si monitorizate pentru utilizarea materialelor şi echipamentelor de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.) in mod obligatoriu,toate persoanele care intra in uitate vor purta masti de protectie;
	- elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic precum si orice alte persoane se vor afla in unitate vor purta masca de protecţie si şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;
	- coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu la inceputul , pe perioada programului scolar si la finalizarea programului;
	- in interiorul scolii sunt organizate fluxuri diferite pentru desfasurarea activitatilor si realizarea intrarilor/iesirilor;
	– pentru traseele de intrare /iesire se urmaresc si se respecta marcajele cu inscrisuri colorate de pe pardoseala holurilor
	-toate persoanele care intra in unitate (cu motive intemeiate si aprobarea de catre conducerea scolii) vor fi informate si indrumate sa urmareasca si sa respecte marcajele cu inscrisuri colorate care se regasesc la toate nivelurile cladirii;
	- în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 16 elevi, situaţi la 1 metru distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ; - în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic.
	-clasele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;
	- colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învăţământ, la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;
	-dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore inclusiv aerisirea periodică a încăperilor si aerisirea periodica a birourilor la cel mult 2 ore ;
	-in timpul activitatii, toti angajatii sunt obligati sa poarte masca de protectie;
	-toate sedintele/intrunirile/meetingurile care presupun grupuri mai mari de 3 persoane se vor desfasura in conditiile respectarii normelor in vigoare ( masti, distantarea sociala etc) ;
	-activitatile de munca se vor desfasura respectand principiul distantarii fizice
	se evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, se asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
	- se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
	- folosirea vestiarelor de catre angajati pentru schimbat se va realiza pe rand ( o singura persoana in vestiar );
	-vizitatorii vor fi termometrizati la poarta de catre personalul medical desemnat, vizitatorii cu temperatura peste 37,3º C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie;
	-vizitatorii au obligatia de a folosi aparatele cu dezinfectant de la intrare,portul obligatoriu măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. NU va fi permis accesul persoanelor care nu poartă mască;
	- se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe,subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;
	- pentru vizitatori va fi permisa intarea unei singure persoane intr-un birou cu asigurarea distantarii sociale,restul persoanelor urmând a astepta pe hol cu asigurarea distantării sociale.
	- pe cat este posibil circulația documentelor în unitate sa se realizează preponderent prin mijloace electronice;
	În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica criteriile de suspendare a cursurilor școlare-clasa sau întreaga școală putând fi închisă pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online-in functie de situatia de fapt existenta la nivel de scoala si hotararile autoritatilor locale de resort;
	Art.67 Reguli pentru amenajarea salii de clasa:
	-sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele: eliminarea mobilierului care nu este necesar; dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
	- stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
	-va fi păstrată componența grupelor/claselor; elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate.
	-contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
	-deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă";
	-locurile din clasă sunt fixe ; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor ; vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; este interzis schimbul de obiecte personale;ntâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
	Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
	-elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
	-nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte - vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.)-in caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
	-Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
	- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult)-în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
	-orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat; pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; la începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; la nivelul unității de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. Direcțiile de sănătate publică vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.
	Art.68 Măsuri de protecție la nivel individual
	1)Personalul didactic va transmite elevilor, urmatoarele mesaje:
	Spălați-vă des pe mâini! Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l! Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! Nu vă strângeți în brațe! Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile! Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!
	(2)Urmatoarele reguli se vor aplica tuturor persoanelor care au acces in unitatea scolara:
	Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauza/pauzele de masă; înainte și după utilizarea toaletei; după tuse sau strănut; ori de câte ori este necesar.
	Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior și în exterior) ; schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.
	Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă se va respecta astfel : de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.; materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (deproduse de curățenie, produse biocide avizate pentru suprafețe etc.); tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune; frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului: în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi; în cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori; pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar ; persoana care va face curățenia și care va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării ( tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat); frecvența și durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei și a altor încăperi ( după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat; în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de curățenie și dezinfecție, care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, frecvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care verifică.
	Personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ , va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.
	Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
	Art.69 Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2. Tipuri de mesaje:
	Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;
	Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
	Poartă corect masca de protecție AȘA DA: �
	Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască �
	Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri �
	Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare �
	Pune masca cu partea colorată spre exterior � Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului Acoperă nasul, gura și bărbia �
	Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele feței �
	Evită să atingi masca
	• Scoate masca apucând-o de barete � Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți � După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac � Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca AȘA NU: � Nu folosi o mască ruptă sau umedă � Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie Nu purta o mască prea largă � Nu atinge partea din față a măștii
	• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii
	• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor personae
	• Nu refolosi masca � Nu schimba masca cu altă persoană � Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. Acoperiți gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată. � Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind șervețele/lavete/produce biocide/virucide.
	• Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală. � Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.
	Art.70 Implicarea parintilor Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.
	Art.71 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;
	Art.72 Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.
	Art.73 Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;
	Art.74 Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;
	ART.75 Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.
	Art.76 În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările și întâlnirile între grupe de elevi pe culoare; respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc.; gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;inainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini; masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;În cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă; se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.
	-inainte de redeschiderea căminului / internatului se va efectua curățenia și dezinfecția aprofundată a tuturor spațiilor comune și de cazare;
	-va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective;
	Art.77 Măsuri de protecție pentru spatiile de cazare din camin: vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului în funcție de numărul de elevi cazați; camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de elevi, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1,5 m între paturi.
	-vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;
	-va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate elevilor soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;
	-vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările; portul măștii este obligatoriu în spațiile comune ;elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat; se va evita utilizarea de covoare/mochete; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;
	-va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după fiecare utilizare ; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie; personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă;
	În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență
	Art.78 Transportul elevilor Pe parcursul transportului la și de la unitatea de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special: asigurarea distanței fizice de minimum 1m, purtarea măștii.
	Șoferul microbuzului școlar va respecta măsurile generale de protecție. Microbuzul va fi aerisit și dezinfectat temeinic după fiecare cursă.
	Art.79 Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, astfel: Personalul medical va efectua triajul conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, mască de protecție, mănuși de unică folosință.
	• Triajul zilnic: părinții/reprezentanții legali ai copilului vor fi clar informați pentru a intelege de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală; triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație - scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ; cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.
	• Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus; dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;c ei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);
	• La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;
	• Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;
	Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.
	Art.80 Protocol de izolare a copiilor bolnavi Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali și, după caz, personalul cabinetului medical școlar; Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112; Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde; Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane; Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
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