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TITLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

CAPITOLUL I  

Cadrul de reglementare  

 

Art. 1. — (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  este unitate cu personalitate juridică şi 

funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba. 

 (2) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia îşi desfăşoară întreaga activitate promovând 

profesionalismul, creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la 

nevoile educaţionale ale comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi 

spiritualitatea, gândirea critică, etc. 

(3)Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea integrală şi 

la timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, transparenţa 

decizională realizată prin organismele colective (Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie), 

promovarea calităţii şi recompensarea personalului, etc. 

(4) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, elevii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de 

apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare. 

(5) Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se desfăşoară 

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

copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale. 

Art. 2. - (1)  Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, 

precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de 

Administrație.  

(2) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de 

învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ 

se afișează la avizier și, după caz, pe site-ul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

Educatoarele/Învățătorii/Institutorii/Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/profesorii diriginți 

au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare, la 

începutul anului școlar. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii 
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majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului 

de organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia precum și 

modificările ulterioare  ale acestuia, se supun, spre dezbztere, în consiliul reprezentativ al părinților și 

asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și consiliul profesoral, la care 

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

 (4) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității 

de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.  

(5) Regulamentul de ordine interioară al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia conține dispozițiile 

obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului de Administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri 

în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar.  

 

 

CAPITOLUL II  

Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar  

 

Art. 3. — (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se organizează și funcționează pe baza principiilor 

stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.  

(2) Conducerea  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia își fundamentează deciziile pe dialog și 

consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și 

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

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se organizează și funcționează independent de orice 

ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror 

formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, 

precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care 

pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.  
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TITLUL II 

ORGANIZAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 

CAPITOLUL I  

Rețeaua școlară  

 

Art. 5. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia autorizat să funcționeze prin acreditare face parte din 

rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.  

Art. 6. — (1) În sistemul național de învățământ, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia autorizat să 

funcționeze acreditat dobândeste personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare.  

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar - Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, cu personalitate 

juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înființare — Ordin de Ministru, Dispozitia 136/1999; 

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publicăla conform  Anexa 1. la HCL nr.386/2012, adresa: 

Ștefan cel Mare, nr. 25, loc. Alba Iulia, jud. Alba, cod 510047; 

c) cod de identitate fiscală (CIF) – 4613377; 

d) cont în Trezoreria Statului -  

e) ștampilă cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice și cu denumirea Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  

(3) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia cu personalitate juridică are conducere, personal și buget 

proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în 

vigoare, de autonomie instituțională și decizională.  

(4) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are arondate următoarele instituții fără personalitate juridică:  

- Club Sportiv Școlar Alba Iulia  cu sediul în strada Ștefan cel Mare , nr. 25, loc. Alba Iulia, jud 

Alba 

- Școala Gimnazilă Micești cu sediul în strada Scărișoara nr.17, Alba Iulia 

- Grădinița cu Program Normal Micești în strada Scărișoara nr.25, Alba Iulia 

Art. 7.  În vederea creșterii calității educației și a optimizării gestionării resurselor Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia  și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor 

școlare, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Art. 8. — (1) Inspectoratul Școlar Județean Alba stabilește, pentru fiecare unitate administrativ-

teritorială, după consultarea reprezentanților unităților școlare și a autorităților administrației publice 

locale, circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ care școlarizează grupe și/sau clase de nivel 

preșcolar, primar și gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.  

(2) Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea Liceului cu Program 

Alba Iulia și arondate acesteia, în vederea școlarizării preșcolarilor/elevilor din învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial. Străzile arondatesunt următoarele: Str. Aurel Vlaicu, B-dul Horia, Str. I. 

Agârbiceanu, Str. Brădişor case nr.2,6,8 , Bl. CA 3, CA 4, CA 5, CA 6, CP 7, Str. Cloşca Bl. CH 1, 
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Str. 9 Mai, Str. Timotei Cipariu, Str. Dr I. Raţiu nr.1-13, nr.2-34, bl.J 6, J 7, AV1, AV2, AV3, AV4, 

L1, L2, Str. Vânătorilor  Bl. VI 1-VI 15, G3, C1 Str. Ştefan cel Mare Bl. ME 7- 9 , ME 1-4, B-dul 

Revoluţiei Bl. V 1-8, MV 2, MV 4, MV 6, MV 8, Str. George Bariţiu, Str. B.P. Haşdeu, Str. 

Luceafărulu,i Calea Moţilor de la nr.59 A până la nr. 81, de la nr.68 B până in Miceşti,  Bl. M4, M3B, 

M3A, MV12, MV10, Str Albăstrelelor, Str Rozelor, Str. Prof. Eugen Hulea, Str. Marcus Aurelius  case 

nr. 9-29 , Bl. TO 06, TO 07, TO 08, TO 09,A1,A2,A3,Bl. 53, Str. Septimus Severus case nr.2-4, Bl. 

TOP2 -TOP7,TOR1-TOR5, Bl. nr. 55, 55 A, 55 B, Bl. TO01-TO03, Bl. TON 2 - TON 8, Bl. 1,2,3, Str. 

Vasile Alecsandri: partea stanga, de la Str. Marcus Aurelius până la Str. Heleşteului;  Bl G, Bl partea 

dreaptă de la B-dul Republicii până la Str. Heleşteului, Bl. 37, 38, 50,51 B-dul Republicii: Nr. impare 

de la 1 la 13 , Bl. 34,35,36 Str Craivei: partea stângă de la B-dul Republicii până la Str. Heleşteului,  

Nr. impare de la 1 până la capatul Strazii, Bl.33, 40 Străzile situate între Str. Craivei şi Str. V. 

Alecsandri, respectiv:Rodnei, Bucegi, Heleșteului, Arinilor, Almașului, Lacului, Muzicanților, Străzile 

situate pe partea dreaptă, între Alba Iulia şi Miceşti, respectiv: Varese, Cornel Medrea, Dimitrie 

Panciurea, C-tin Brâncuși, Alcala de Henares, Bayonne, Muncel, Piatra Craiului, Albac, Aleea 

Băișoara, Lupșa, Vârtop, Bistra, Vlădeasa,Poiana Vadului,Bucium, Calistru Hogaș, Feneș, Abrudului, 

Vidra, Negrileasa, Geamăna, Gârda, Coma, Calea Labului, Scărișoara, toate străzile din Cartierul 

Orizont, toate străzile din Miceşti. 

(3) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  în cadrul căruia funcționează clase din învățământul 

obligatoriu școlarizează în învățământul primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planului de 

școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ 

respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal.  

(4) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă 

unitate de învățământ cu clase de învățământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este 

arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 

susținătorului legal și se aprobă de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ la care se 

solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din 

circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare 

se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.  

(5) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, pe baza documentelor furnizate de autoritățile locale și 

serviciul de evidență a populației, are  obligația de a face, anual, recensământul copiilor din 

circumscripția școlară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învățământul preșcolar și 

primar.  
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CAPITOLUL II  

Organizarea programului școlar  

Art. 9. — (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor.  

(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor 

de examene naționale se stabilesc prin OM nr 4577/20.07.2016 pentru anul școlar 2016/2017. 

(3) În situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, cursurile școlare 

pot fi suspendate pe o perioadă determinată.  

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

a) la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia — la cererea directorului, în baza hotărârii 

Consiliului de Administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general;  

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ — la cererea inspectorului școlar general, cu 

aprobarea ministerului;  

c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și 

cercetării științifice.  

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare 

până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de Consiliul de Administrație al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.  

Art. 10. — (1) În perioada vacanțelor școlare, Grădinița cu Program Normal Micești poate organiza, 

separat sau în colaborare, activități educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia încheie act adițional la contractul educațional.  

Art. 11. — (1) În cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, cursurile se organizează în forma de 

învățământ cu frecvență în program de zi.  

(2) Învățământul în cadul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se desfășoară  în programul de 

dimineață.  

 (3) În cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 

10 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a treia oră de curs. La clasa 

pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de minute, restul de 

timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative. Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și 

din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8,00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14,00. 

Pentru clasele din alternativa educațională step by step se respectă prevederile Ordinului Ministrului 

nr. 3618/27.04.1998, OMECTS 571/2011 și  Protocolul de colaborare nr. 9997/01.09.2017 dintre 

MEN și Asociația „Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare profesională‖ 

 (4) În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, cu informarea inspectoratului școlar.  
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CAPITOLUL III  

Formațiunile de studiu  

 

Art. 12. — (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase 

sau ani de studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de 

Administrație, conform prevederilor legale.  

(2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea Consiliului de 

Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, unitatea de învățământ poate organiza 

formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba. În această situație, Consiliul de Administrație al 

unității de învățământ are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei.  

(3) Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educației 

naționale și cercetării științifice.  

(4) Ministerul stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de învățământ/modulele la care 

predarea se face individual sau pe grupe de elevi.  

(5) În situații temeinic motivate, în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, numărul de elevi de la o 

specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot 

organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.  

(6) Clasele menționate la alin. (5) se organizează pentru profiluri/domenii de 

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

Administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și aprobarea ministerului.  

(7) La disciplinele comune pentru toți elevii claselor menționate la alin. (6), activitatea se desfășoară 

cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfășoară pe grupe.  

(8) Consiliul de Administrație poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru 

aceleași opționale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de 

norme aprobat.  

Art. 13. —  (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase 

sau ani de studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de 

Administrație, conform prevederilor legale.  

(2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea Consiliului de 

Administrație al unității de învățământ, ss pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau 

peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar. În această 

situație, consiliul de administrație al unității de învățământ are posibilitatea de a consulta și consiliul 

clasei, în vederea luării deciziei.  

 (4) Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educației 

naționale și cercetării științifice.  

(5) Ministerul stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de învățământ/modulele la care 

predarea se face individual sau pe grupe de elevi.  

(6) În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional, în care numărul de 

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

clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.  
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(7) Clasele menționate la alin. (6) se organizează pentru profiluri/domenii de 

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

Administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și aprobarea ministerului.  

(8) La disciplinele comune pentru toți elevii claselor menționate la alin. (6), activitatea se desfășoară 

cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfășoară pe grupe.  

(9) Consiliul de Administrație poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru 

aceleași opționale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de 

norme aprobat.  

Art. 14. — (1) Învățământul  special integrat pentru preșcolarii/elevii cu deficiențe ușoare și moderate 

sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite 

prin lege, în funcție de tipul și de gradul deficienței.  

(2) Pentru fiecare preșcolar/elev cu deficiențe grave/profunde/severe/asociate orientat de către Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba   pentru învățământul de masă, efectivele existente 

ale claselor se diminuează cu 3 preșcolari/elevi.  

Art. 15. — (1) La înscrierea în învățământul gimnazial și liceal se asigură, de regulă, continuitatea 

studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia 

(2) Conducerea a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia constituie, de regulă, formațiunile de studiu 

astfel încât elevii din aceeași formațiune de studiu să studieze aceleași limbi străine.  

(3) În cazul în care constituirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor 

alin. (2), conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia asigură în program un interval orar care 

să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.  

(4) În situații temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinților sau a elevilor majori, Consiliul de 

Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia poate hotărî inversarea ordinii de studiere a 

limbilor moderne sau schimbarea lor.  

(5) În cazurile menționate la alin. (4), conducerea a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba 

modernă respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu ceilalți elevi din clasă/grupă, cu 

încadrarea în bugetul unității de învățământ.  
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TITLUL III 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziții generale  

 

Art. 16. - (1)  Managementul  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  este asigurat în conformitate cu 

prevederile legale.  

(2) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  este condus  de Consiliul de Administrație, de director și de 

2 directori adjuncți.  

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se 

consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, reprezentanții organizațiilor 

sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 

preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, 

acolo unde este există, consiliul școlar al elevilor, sucursalele asociaților reprezentative ale elevilor-

acolo unde este cazul, autoritățile administrației publice locale. 

Art. 17.  Consultanța și asistența juridică pentru  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

se asigură, la cererea directorului, de către Inspectoratul  Școlar Județean Alba, prin consilierul juridic.  

 

CAPITOLUL II  

Consiliul de Administrație  

 

Art. 18. (1) Consiliul de Administrație este organ de conducere al a Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia 

(2) Directorul  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia este președintele Consiliului de Administrație.   

(3) La ședințele Consiliului de Administrație participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanții 

organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din 

unitatea de învățământ.  

(4) La ședințele Consiliului de Administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele 

Consiliului de Administrație are obligația de a convoca reprezentantul consiliului școlar al elevilor, 

care are statut de observator.  

(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanți ai părinților în Consiliul de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, cu 

excepția situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, 

nu pot desemna alți reprezentanți. 

 (6) Președintele Consiliului de Administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de 

învățământ la toate ședințele Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație, 

observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, 
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comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. In cazul ședințelor 

extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră 

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

 

Constituirea Consiliului de Administraţie 

 

Art. 19. Consiliul de Administraţie se constituie conform metodologiei-cadru aprobata prin Ordinul nr. 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Art. 20 - (1)La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, Consiliul de 

Administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului Consiliu de 

Administraţie. 

(2)În vederea constituirii noului Consiliu de Administraţie, în acord cu prevederile art. 4 din 

metodologia-cadru, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură: 

a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, consiliului reprezentativ al părinţilor 

desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.  

b)convoacă consiliul profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în vederea alegerii cadrelor 

didactice care vor face parte din Consiliul de Administraţie; 

c)emite decizia de constituire a Consiliului de Administraţie pentru anul şcolar în curs, o comunică 

membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi în 

toate structurile acesteia; 

(3)La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului Consiliu de Administraţie se 

dizolvă de drept Consiliul de Administraţie care a funcţionat anterior. 

Art. 21 - (1)Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum 

urmează: 

a)reprezentanţii personalului didactic de predare şi de instruire practică sunt aleşi, prin vot secret, de 

către Consiliul Profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţi, din 

rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract individual de muncă; hotărârea 

Consiliului Profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia; 

b)reprezentanţii consiliului local sunt desemnaţi de acesta; 

c)reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor, dintre membrii 

acestuia care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. Se recomandă ca reprezentanţii 

părinţilor în Consiliul de Administraţie să nu ocupe o funcţie de conducere, îndrumare şi control în 

inspectoratul şcolar. 

(2)Membrii Consiliului de Administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului. 

(3)Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie este incompatibilă cu: 

a)calitatea de membri în acelaşi Consiliu de Administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi 

afinilor până la gradul IV inclusiv; 

b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 

c)condamnarea penală. 
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Art. 22 - (1)Pierderea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie operează de drept în 

următoarele situaţii: 

a)înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele Consiliului de 

Administraţie; 

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

c)ca urmare a renunţării în scris; 

d)ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

e)ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice. 

(2)Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii Consiliului de 

Administraţie în următoarele situaţii: 

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

b)neîndeplinirea atribuţiilor stabilite. 

(3)Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia emite decizia prin care se constată pierderea, de 

drept sau prin revocare, a calităţii de membru în Consiliul de Administraţie. Decizia se comunică 

persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o. 

Art. 23 Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, împreună cu autorităţile administraţiei 

publice locale, asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale Consiliului 

de Administraţie la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi 

managementului calităţii în educaţie. 

 

Funcţionarea Consiliului de Administraţie 

 

Art. 24 - (1)În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia preşedintele Consiliului de Administraţie este 

directorul unităţii de învăţământ. 

 

(2)Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului de Administraţie este obligatorie. 

(3)Consiliul de Administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 

totalul membrilor acestuia. 

(4)Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, 

cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(5)Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi 

disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către Consiliul de 

Administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului de Administraţie. 

(6)În situaţii excepţionale, în care hotărârile Consiliului de Administraţie nu pot fi luate conform alin. 

(5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii 

Consiliului de Administraţie, iar hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile 

celor prezenţi. 

(7)Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se iau cu 

majoritatea din totalul membrilor Consiliului de Administraţie. 
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(8)Hotărârile Consiliului de Administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

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

altele asemenea, se iau prin vot secret. 

(9)Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia emite deciziile conform hotărârilor Consiliului de 

Administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor 

luate în şedinţa respectivă. 

(10)Membrii Consiliului de Administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot. 

(11)La şedinţele Consiliului de Administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu 

statut de observatori. Preşedintele Consiliului de Administraţie are obligaţia de a convoca 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele Consiliului de Administraţie. 

(12)La şedinţele Consiliului de Administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele 

Consiliului de Administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul 

elevilor. Acesta are statut de observator. 

(13)La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica 

înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca 

invitaţi şi coordonatorii acestora. 

(14)Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi 

sunt asumate de aceştia prin semnătură. 

(15)La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie, membrii Consiliului de Administraţie 

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

Art. 25 - (1)Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori 

este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a 

două treimi din numărul membrilor Consiliului de Administraţie ori a două treimi din numărul 

membrilor Consiliului Profesoral. Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a două 

treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului 

reprezentativ al părinţilor. 

(2)Membrii Consiliului de Administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore 

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

discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura 

de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, 

e-mail sau sub semnătură. 

(3)Dacă, după 3 convocări consecutive, Consiliul de Administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu 

respectarea prevederilor art. 39 alin. (3)-(7), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea 

componenţei Consiliului de Administraţie sau, după caz, de constituire a unui nou Consiliu de 

Administraţie. 

(4)Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa Consiliului de 

Administraţie. 
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(5)În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie îşi 

pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 35. 

Art. 26 - (1)Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii: 

a)conduce şedinţele Consiliului de Administraţie; 

b)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către Consiliul de Administraţie; 

c)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie; 

d)desemnează ca secretar al Consiliului de Administraţie o persoană din rândul personalului didactic 

din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia care nu este membru în Consiliul de Administraţie, cu 

acordul persoanei desemnate; 

e)colaborează cu secretarul Consiliului de Administraţie în privinţa redactării documentelor necesare 

desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor 

adoptate, în condiţiile legii; 

f)verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, invitaţi) 

au semnat procesul - verbal de şedinţă. 

(2)Responsabilităţile secretarului Consiliului de Administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de 

către o altă persoană desemnată de preşedintele Consiliului de Administraţie. 

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

a)asigură convocarea, în scris, a membrilor Consiliului de Administraţie, a observatorilor şi a 

invitaţilor; 

b)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere 

ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al Consiliului de Administraţie; 

c)afişează hotărârile adoptate ele către Consiliul de Administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la 

loc vizibil; 

d)transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al 

şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie; 

e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de Administraţie. 

Art. 27 - (1)Documentele Consiliului de Administraţie sunt: 

a)graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului de Administraţie; 

b)convocatoarele Consiliului de Administraţie; 

c)registrul de procese-verbale al Consiliului de Administraţie; 

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

solicitări, memorii, sesizări etc.); 

e)registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie; 

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

Consiliului de Administraţie. 

(2)Registrul de procese-verbale al Consiliului de Administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor 

Consiliului de Administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente 

oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul Consiliului de Administraţie. Pe ultima pagină a 
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registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a 

registrului. 

(3)Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se 

găsesc la preşedintele Consiliului de Administraţie şi la secretarul Consiliului de Administraţie. 

Art. 28 - (1)Hotărârile Consiliului de Administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza 

procesului - verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către preşedinte. 

(2)Hotărârile Consiliului de Administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de 

învăţământ. 

(3)Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice 

implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ. 

(4)Hotărârile Consiliului de Administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Atribuţiile Consiliului de Administraţie 

 

Art. 29 - (1)Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 

1.a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 

2.b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

3.c) stabileşte responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie şi proceduri de lucru; 

4.d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu 

respectarea prevederilor legale; 

5.e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ; 

6.f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct, 

elaborată de Inspectoratul Scolar Judetean Alba; 

7.g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de 

învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor; 

8.h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi 

transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar 

modificări; 

9.i) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ poate face parte; 

10.j) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ 

preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative; 

11.k) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de 

revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, 

precum şi planul managerial al directorului; 

12.l) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare 

pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în 
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vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează 

la ordonatorul superior de credite; 

13.m) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat; 

14.n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, 

de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

15.o) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte 

utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi 

planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din 

activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau 

din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia; 

16.p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi 

destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 

17.q) avizează planurile de investiţii; 

18.r) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

19.s) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

20.t) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări 

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

extrabugetare; 

22u) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea; 

23v) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

24.w) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, 

a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ; 

25.x) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după şcoală", 

în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ; 

26.aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

27.bb) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ; 

28.cc) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de Consiliul Profesoral; 

29.dd) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de 

învăţământ; 

30.ee) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, 

durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de Consiliul Profesoral; 

31.ff) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice; 

32.gg) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi 

schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic; 

33.hh) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi 

primar/diriginţilor la grupe/clase; 

34.ii) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 
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35.jj) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă 

comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi 

aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii; 

36.kk) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale; 

37.ll) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de 

medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine 

profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ; 

38.mm) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii Consiliului de Administraţie, pe baza 

recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în 

cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau director 

adjunct; 

39.nn) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute 

de Metodologia - cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar; 

4o.oo) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului 

din unitate; 

41.pp) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre 

membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea Consiliului 

Profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

42.rr) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul 

individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz; 

43.ss) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de 

învăţământ, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al 

celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale; 

44.tt) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în 

vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile; 

45.uu) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a 

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

46.vv) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

47.xx) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaţilor unităţii de învăţământ; 

48.yy) administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

(2)Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege, 

metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile. 

Art. 30 

Prevederile prezentului ROI sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte prevederi adaptate 

specificului unităţii de învăţământ. Aceste prevederi vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie şi 

incluse în regulamentul intern al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 
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Prevederi specifice 

Art. 31. Repartizarea numărului de locuri pentru admiterea la clasa a IX-a-mozaic va fi aprobată în 

Consiliul de Administratie pe baza unui portofoliu prezentat de fiecare secție a Clubului Sportiv  

Școlar. Portofoliul va conține pentru fiecare loc solicitat rezultatele obținute de elevi în cadrul 

diverselor competiții sportive. 

Art. 32. Prevederile prezentului ROI sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte prevederi 

adaptate specificului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. Aceste prevederi vor fi aprobate de 

Consiliul de Administraţie şi incluse în regulamentul intern al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

 

 

 

CAPITOLUL III  

Directorul  

Art. 33. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

conformitate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu hotărârile Consiliului de Administrație al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, precum și cu prevederile prezentului regulament.  

(2) Funcția de director în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în 

management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, după 

promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu 

primarul municipiului Alba Iulia.  

(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.  

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte 

sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.  

(6) Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia poate fi eliberat din funcție la propunerea 

motivată a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba, la propunerea a 2/3 

dintre membrii Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia sau la 

propunerea Consiliului Profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este 

obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul Inspectoratului 

Școlar Județean Alba. Rezultatele auditului se analizează în Consiliul de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Alba. În funcție de hotărârea Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Alba, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a 

directorului unității de învățământ.  

 (7) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din  Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 

sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin 

decizia inspectorului școlar general, în baza avizului Consiliului de Administrație al Inspectoratului 
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Școlar Județean Alba, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral și cu acordul scris al 

persoanelor solicitate.  

Art. 34. — (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:  

a) este reprezentantul legal al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și realizează conducerea 

executivă a acesteia;  

b) organizează întreaga activitate educațională;  

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) asigură corelarea obiectivelor specifice Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia cu cele stabilite la 

nivel național și local;  

e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia;  

f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;  

g) prezintă anual raportul asupra calității educației din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia; raportul 

este prezentat în fața Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral, în fața comitetului 

reprezentativ al părinților și conducerii asociației de părinți, acolo unde există; raportul este adus la 

cunoștința autorităților administrației publice locale și a Inspectoratului Școlar Județean Alba și postat 

pe site-ul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în măsura în care există, întermen de maxim 30 de 

zile de la data începerii anului școlar. 

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:  

a) propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție 

bugetară;  

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:  

a) angajează personalul din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia prin încheierea contractului 

individual de muncă;  

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;  

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;  

d) propune Consiliului de Administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și 

angajarea personalului;  

e) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de 

minister.  

(4) Alte atribuții ale directorului sunt:  

a) propune Inspectoratului Școlar Județean Alba, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, 

avizat de Consiliul de Administrație;  

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

și o propune spre aprobare Consiliului de Administrație;  
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c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru 

educație, pe care le transmite Inspectoratului Școlar Județean Alba  și răspunde de introducerea datelor 

în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);  

d) propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul de 

organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripția școlară, arondată  

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de 

Administrație;  

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de personal 

didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, Consiliului de Administrație;  

h) numește, după consultarea Consiliului Profesoral, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, 

profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare;  

i) emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, decizia de numire a cadrului didactic, membru 

al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este 

indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;  

j) numește, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, coordonatorii structurilor arondate, din 

rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care își desfășoară activitatea în structurile 

respective;  

k) emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrația, decizia de constituire a catedrelor și comisiilor 

din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

l) coordonează Comisia de întocmire a orarului cursurilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și îl 

propune spre aprobare Consiliului de Administrație;  

m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt precizate în 

regulamentul de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

n) propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al  Liceului 

cu Program Sportiv Alba Iulia; 

o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;  

p) emite, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, decizia de aprobare a regulamentelor de 

funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;  

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a 

tuturor activităților, care se desfășoară în  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și le supune spre 

aprobare Consiliului de Administrație;  

r) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;  

s) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră și responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse 

activități educative extracurriculare și extrașcolare;  



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

19 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia;  

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

v) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare și extrașcolare, a responsabililor 

de catedră și responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și a 

salariaților de la programul de lucru;  

x) își asumă, alături de Consiliul de Administrație, răspunderea publică pentru performanțele Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia; 

 y) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila  Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia;  

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare;  

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de 

studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, 

rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;  

bb) aprobă procedura de acces în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a persoanelor din afara 

acesteia, inclusiv de către reprezentanții mass-media, în condițiile stabilite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. Reprezentanții instituțiilor cu 

drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la 

procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea 

de învățământ.  

cc) asigură implementarea hotărârilor Consiliului de Administrație; propune Consiliului de 

Administrație anularea hotărârilor acestora care contravin vădit dispozițiilor legale în vigoare și 

informează Inspectoratul Scolar Județean Alba despre aceasta. 

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație, potrivit legii, și 

orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă 

aplicabile.  

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitatea de 

învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

conformitate cu prevederile legale.  

(7) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru 

didactic, membru al Consiliului de Administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. 

Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. În 

situații excepționale(accident, boală sau altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuțiile, 

directotul adjunc sau alt cadru didactic, membru al Consiliului de Adminstrație, desemnat anterior 

pentru astfel de situații de către acesta, preia atibuțiile directorului. 

Art. 35. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art. 

33, directorul emite decizii și note de serviciu.  
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Art. 36. — (1) Drepturile și obligațiile directorului Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia sunt cele 

prevăzute de legislația în vigoare,de  Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia și de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se 

aprobă de către inspectorul școlar general. 

  

CAPITOLUL IV  

Directorul adjunct  

Art. 37. — (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi directori adjuncți aflați în 

subordinea sa directă.  

(2) Numărul directorilor adjuncți se stabilește în conformitate cu normele metodologice elaborate de 

minister. 

(3)Se numesc doi directori adjuncți pentru că: 

- Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are ciclul gimnazial și liceal, cu 50 - 60 de formațiuni de 

studiu; 

- îndeplineste  condiția: are grupe de grădinițe si  clase de primar si este unitate cu profil 

vocațional. 

Art. 38. — (1) Funcția de director adjunct al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se ocupă, 

conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului 

național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct 

se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice.  

(2) Directorul adjunct al Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate fi eliberat din funcție la 

propunerea motivată a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba, la 

propunerea a 2/3 dintre membrii Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia sau la propunerea Consiliului Profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație 

este obligatorie realizarea unui audit de către Inspctoratul Școlar Județean Alba. Rezultatele auditului 

se analizează de către Consiliul de Adminstrație al  Inspectoratului Școlar  Județean Alba și, în baza 

hotărârii acestuia, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului 

adjunct al unității.  

Art. 39. — (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management 

educațional, și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la contractul de management 

educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.  

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.  

Art. 40. — (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct  al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia nu 

poate deține, conform legii, funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul unui partid politic la nivel 

local, județean sau național.  
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CAPITOLUL V  

Tipul și conținutul documentelor manageriale  

Art. 41. — Pentru optimizarea managementului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, conducerea 

acesteia elaborează documente manageriale, astfel:  

a) documente de diagnoză;  

b) documente de prognoză;  

c) documente de evidență.  

Art. 42. — (1) Documentele de diagnoză ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia sunt:  

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activității desfășurate;  

b) rapoartele comisiilor și compartimentelor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) raportul anual de evaluare internă a calității.  

(2) Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia poate elabora și alte documente de diagnoză 

privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea 

obiectivelor educaționale.  

Art. 43. — (1) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se întocmesc de către director și directorul 

adjunct/directorii adjuncți, după caz.  

(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de către Consiliul de Administrație, la 

propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului școlar 

următor.  

(3) Rapoartele semestriale și anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în ședința 

Consiliului Profesoral.  

Art. 44. Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui 

exemplar către comitetul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există, fiind 

documente care conțin informații de interes public.  

Art. 45. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității, se validează de către Consiliul de Administrație, la propunerea coordonatorului 

comisiei și se prezintă, spre analiză, Consiliului Profesoral.  

Art. 46. — (1) Documentele de prognoză ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:  

a) planul de dezvoltare instituțională;  

b) planul operațional al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) planul managerial (pe an școlar);  

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinților și 

asociației de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de interes public. 
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Art. 47. — (1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung și 

se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani. 

Acesta conține:  

a) prezentarea unității: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale și financiare, relația cu 

comunitatea locală și organigramă;  

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern (de 

tip PESTE);  

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) planificarea tuturor activităților Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, respectiv activități 

manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de 

performanță și evaluare.  

(2) Planul de dezvoltare instituțională se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se 

aprobă de către Consiliul de Administrație. 

Art. 48. — (1) Planul managerial al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia constituie documentul de 

acțiune pe termen scurt și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.  

(2) Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și Inspectoratului Școlar 

Județeann Alba  la specificul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, precum și a obiectivelor 

strategice ale planului de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.  

(3) Planul managerial se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se aprobă de către 

Consiliul de Administrație.  

(4) Directorul adjunct întocmește propriul plan managerial conform fișei postului, în concordanță cu 

planul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională.  

Art. 49. Planul operațional constituie documentul de acțiune pe termen scurt, se elaborează pentru un 

an școlar și reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituțională. Planul 

operațional se dezbate și se avizează de către Consiliul Profesoral și se aprobă de către Consiliul de 

Administrație.  

Art. 50.  Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea 

și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe 

activități. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, 

acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente.  

Art. 51. Documentele manageriale de evidență sunt:  

a) statul de funcții;  

b) organigrama Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) schema orară a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) planul de școlarizare;  

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.  
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TITLUL IV 

PERSONALUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziții generale  

Art. 52. — (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, personalul este format din personal didactic de 

conducere, didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.  

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, prin reprezentantul său legal.  

Art. 53. — (1) Drepturile și obligațiile personalului din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia sunt 

reglementate de legislația în vigoare.  

(2) Personalul din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia trebuie să îndeplinească condițiile de studii 

cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.  

(3) Personalul din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un 

comportament responsabil.  

(4) Personalului din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia îi este interzis să desfășoare și să încurajeze  

acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a 

acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.  

(5) Personalului din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.  

(6) Personalul din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are obligația de a veghea la siguranța 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și 

extracurriculare/extrașcolare.  

(7) Personalul Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile 

publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte 

care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.  

Art. 54. — (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele 

de funcții și prin proiectul de încadrare ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Prin organigrama Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se stabilesc: structura de conducere și 

ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, 

compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.  

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către 

Consiliul de Administrație și se înregistrează la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  
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Art. 55. — (1) Coordonarea activității structurilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se realizează 

de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a Consiliului 

de Administrație, la propunerea directorului.  

(2) La nivelul structurilor arondate Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se pot constitui subcomisii 

și colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul 

acesteia.  

Art. 56. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în 

colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în 

vigoare și cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și 

funcționarea catedrelor, comisiilor și colectivelor.  

Art. 57.  Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care 

se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 58. La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia funcționează, de regulă, următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ. 

 

CAPITOLUL II  

Personalul didactic  

Art. 59. Personalul didactic din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are drepturile și obligațiile 

prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.  

Art. 60. Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice și Ministrului Sănătății.  

Art. 61.  Personalul didactic al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are obligația de a participa la 

activități de formare continuă, în condițiile legii.  

Art. 62. Se interzice personalului didactic de predare din  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia să 

condiționeze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea 

oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, 

dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.  

Art. 63. În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se organizează permanent, pe durata desfășurării 

cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare în zilele în care acesta are cele mai 

puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, 

de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ.  
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CAPITOLUL III  

Personalul nedidactic  

Art. 64.  Personalul nedidactic din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are drepturile și obligațiile 

prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia sunt coordonate de director. Consiliul de Administrație al Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.  

(3) Angajarea personalului nedidactic în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se face de către director, 

cu aprobarea Consiliului de Administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.  

Art. 65. — (1) Activitatea personalului nedidactic din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia este 

coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.  

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit 

nevoilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al 

unității de învățământ.  

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcție 

de nevoile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare.  

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele 

necesare Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de 

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate.  

 

 

CAPITOLUL IV  

Evaluarea personalului din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 66. — (1) Evaluarea personalului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se face conform 

legislației în vigoare și a contractelor colective de muncă aplicabile.  

(2) Inspectoratul Școlar Județean Alba realizează evaluarea periodică a resursei umane din Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia, potrivit prevederilor legale în vigoare.  

Art. 67 — (1) Evaluarea personalului didactic al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se realizează:  

a) conform procedurii privind  evaluarea  sistematică a satisfacției  personalului cod PO. 33/2015 

b) în baza fișei de autoevaluare/evaluare adusă la cunoștință la începutul anului școlar.  

(2) Evaluarea personalului nedidactic al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se realizează la 

sfârșitul anului calendaristic.  

(3) Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia va comunica în scris personalului 

didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice.  

(4)  Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților se întemeiază pe aprecierea în 

mod sistematic și obiectiv a randamentului, a calității muncii, a comportamentului, a inițiativei, a 
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eficienței și creativității, pentru fiecare salariat, avându-se în vedere, în primul rând, obligațiile din fișa 

postului.  

(5)  Evaluarea periodică se face cu probitate, realism și obiectivitate, astfel:   

- prin autoevaluare;  

- evaluarea de către comisia metodică, pentru personalul didactic de predare, de șeful ierarhic superior, 

pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;  

- evaluarea la nivelul Consiliului de administrație.  

(6) Evaluarea se poate realiza și înainte de expirarea perioadelor prevazute la alin. (5) si (6), atunci 

când intervin anumite situații ca:  

a) perspectiva unei concedieri colective sau individuale, ca urmare a reorganizării activității, evaluarea 

având ca scop identificarea criteriilor de selecție a salariaților aflați pe posturi similare; 

b) contractul individual de muncă al persoanei evaluate încetează, se modifică sau se suspendă pentru 

o perioada de cel puțin 3 luni;  

c) contractul individual de muncă al evaluatorului încetează, se modifică sau se suspendă pentru o 

perioadă de cel puțin 3 luni;  

d) când, în timpul anului calendaristic, persoana evaluată urmează a fi promovata în funcție.   

(7) La evaluarea salariaților nu se vor lua în considerare perioadele în care:  

- contractul de muncă a fost suspendat, indiferent dacă suspendarea a intervenit de drept sau la 

inițiativa uneia dintre părți;  

- salariatul nu a putut desfășura activitate din motive care țin de angajator, chiar dacă acesta a fost 

prezent la muncă;  

- salariatul nu a putut desfășura activitate din pricina unei greve, chiar dacă nu a    participat la aceasta;  

(8) Rezultatele evaluării profesionale pot fi utilizate în vederea:  

a) stabilirii gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerințele cuprinse în fișa   postului;  

b) stabilirii obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare;  

c) fundamentării activității de promovare;  

d) fundamentării activității de recompensare;  

e) identificării nevoilor de formare profesională continuă;  

f) validării programelor de recrutare, selecție, încadrare, formare profesională continuă;  

g) înlesnirii dialogului dintre persoana ierarhic superioară și subordonat în vederea creșterii 

performantei profesionale;  

h) selecției salariaților prealabil operării unei concedieri individuale sau colective;  

i) selectiei salariaților corespunzatori profesional.  

Art. 68. În procesul evaluării atât angajatorul, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, cât și angajatul au 

obligații, după cum urmează:  

(1) Salariatul are, în principal, următoarele obligații:  

a) să se prezinte la data și ora stabilită în vederea evaluării de către Consiliul de  Administrație;  

b) să coopereze cu comisia metodica, respectiv, șeful ierarhic superior sau directorul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia, în vederea bunei desfășurări a procedurii de evaluare;  
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c) să ia notă de rezultatele evaluării și să depună toate eforturile în vederea îmbunătățirii rezultatelor 

acesteia.  

(2) Angajatorul, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are, în principal, urmatoarele obligații:  

a) să informeze salariații încă de la angajare, cu privire la criteriile de evaluare pe care le utilizează la 

nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

b) să realizeze evaluarea salariaților cu obiectivitate;  

c) să nu folosească criterii cu caracter discriminatoriu sau să nu utilizeze criteriile de evaluare într-o 

modalitate discriminatorie;  

d) să comunice salariatului, în scris, rezultatele evaluării în termen de 5 zile de la data stabilirii 

calificativului în cadrul Consiliului de Administrație ;  

e) să depună toate eforturile în vederea îmbunătățirii rezultatelor evaluării salariaților, inclusiv prin 

formarea profesionala a acestora;  

f) să sancționeze manifestările de subiectivism, nepotism sau  inechitate;  

g) să sancționeze disciplinar salariații responsabili cu evaluarea, care se fac vinovați de aplicarea 

incorecta a criteriilor acesteia.  

Art. 69. La evaluarea periodică a personalului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se vor utiliza 

urmatoarele criterii, în funcție de categoriile profesionale, conform ordinului nr. 3597/18.06.2014, 

astfel:    

A) Criterii de evaluare pentru personalul didactic de conducere director și director adjunct: 

criteriile de evaluare sunt conform ordinului nr 3597/18.06.2016 

sunt aprobate de catre Inspectoratul Școlar Județean Alba și vizează urmatoarele domenii: 

1. CURRICULUM 

Proiectare  

Organizare  

Conducere operaţională  

Control-evaluare  

Motivarea  

Implicare/ participare  

Formare/ dezvoltare profesională şi personală  

Formarea grupurilor/ 

Negocierea/ rezolvarea conflictelor  

2. RESURSE UMANE 

Proiectare  

Organizare  

Conducerea operaţională  

Control-evaluare  

Motivarea  

Implicare / participare  

Administraţie şi Consiliul Profesoral.           

Formare / dezvoltare profesională şi personală  
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Formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor  

Negocierea /rezolvarea conflictelor  

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Proiectare  

Organizare  

Conducere operaţională  

Control- evaluare  

Motivarea  

Formare/ dezvoltare profesională şi personală  

Negocierea/ rezolvarea conflictelor 

4. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

Proiectare  

Organizare  

Conducere operaţională  

Control-evaluare  

Motivarea 

Implicare/ participare 

Formare/ dezvoltare profesională şi personală 

Formarea grupurilor/dezvo1tarea echipelor  

Negocierea/ rezolvarea conflictelor  

B) Criterii de evaluare pentru personalul didactic de predare: 

Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și 

adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei. 

Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei a ofertei educaționale la nivelul unității 

Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare. 

Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele 

educabililor, planul managerial al unității. 

Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea 

competențelor specifice. 

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților 

didactice-inclusiv a resurselor TIC. 

Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate. 

Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat. 

Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de 

,,a învăța să înveți‖. 

Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare 

Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor. 

Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 

unică. 

Promovarea autoevaluării și interevaluării.  
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Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali. 

Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării. 

Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în 

conformitate cu particularitățile clasei de elevi. 

Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale. 

Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor. 

Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele 

de formare continuă /perfecționare. 

Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului. 

Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  și dosarului personal. 

Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, 

personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor). 

Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. 

Promovarea ofertei educaționale. 

Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare. 

Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și 

comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie și societate.  

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate 

tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare. 

Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

C) Criterii de evaluare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic   

a) Personalul din departamentul financiar-contabil:   

Respectarea planurilor manageriale ale școlii 

Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar 

Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 

Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

Organizarea activității 

Inregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate 

Monitorizarea activității 

Consilierea/Indrumarea și controlul periodic al personalului care gestioneaza valori materiale 

Alcatuirea de proceduri 

Comunicare și relaționare 

Asigurarea fluxului informațional al compartimentului 

Raportarea periodica pentru conducerea instituției 

Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment 

Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor 
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Asigurarea interfeței privind licitațiile sau încredințărilor directe 

Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale 

Formare profesională și dezvoltare în carieră 

Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei 

Participarea la instruirile organizate de inspectoratul școlar 

Planificarea bugetară în prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii 

Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului 

Îndeplinirea altor atribuții dispuse de seful ierarhic superior și/sau de director, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate 

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate 

tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ 

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect,comportament) 

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

b)Personalul din departamentul resurse umane (secretariat): 

Respectarea planurilor manageriale ale școlii 

Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului 

Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 

Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

Organizarea documentelor oficiale 

Asigura ordonarea și arhivarea documentelor unității. 

Gestionarea documentelor pentru resursa umana a unității (cadre didactice, personal auxiliar, personal 

nedidactic). 

Înregistrarea și prelucrarea informatica periodica a datelor în programele de salarizare și REVISAL 

Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor 

Alcătuirea de proceduri 

Asigurarea fluxului informațional al compartimentului 

Raportarea periodică pentru conducerea instituției 

Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment 

Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor 

Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți 

Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare  

Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră  

Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar  

Planificarea și promovarea imaginii școlii  

Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului  

Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau de director, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate  
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Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru 

toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ  

Conduita profesională  

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)  

Respectarea și promovarea deontologiei profesional   

c) Personal didactic auxiliar – administrator   patrimoniu: 

Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și corelarea acestora 

cu documentele de proiectare ale unității de învățământ. 

Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului funcțional. 

Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare. 

Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine. 

Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ. 

Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ. 

Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice 

în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ. 

Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în 

evidențele contabile. 

Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ. 

Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ. 

Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, 

personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității). 

Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc. 

Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare 

continuă/perfecționare. 

Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității. 

Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale. 

Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea 

proiectului instituțional. 

Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor. 

Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității. 

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

d) Personal didactic auxiliar  – informatician 

Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare şi 

asigurarea utilizării în bune condiţii a acesteia.  

Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii. 

Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 
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Participarea la activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul 

managerial al unităţii. 

Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor 

desfăşurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică. 

Utilizează şi gestionează eficient resursele puse la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi 

documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare, etc.   

Participarea la activităţi extracurriculare precum şi participarea la acţiuni de voluntariat. 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii. 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii. 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială. 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii. 

Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură 

service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerul de INTERNET.  

Valorificarea competenţelor ştiinţifice, dobândite prin participarea la programele de 

formare/perfecţionare. 

Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei de informatică. 

Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal. 

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

Promovarea ofertei educaţionale. 

Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar. 

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.   

Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 

Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament). 

Respectarea şi promovarea deontologieie profesionale. 

e) Personal didactic auxiliar  – bibliotecar 

Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare.  

Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la: 

- efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, Fișele de evidență, Fișe de cititor); 

- transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității.   

Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului școlar  și 

adaptată la particularitățile unității școlare.     

Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educative a tehnologiei informării 

și comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii. 

Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de comunicare și 

de gestionare a bibliotecii.  

Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul 

activităților. 
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Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, 

depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin  colaborare cu alte compartimente. 

Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii. 

Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei 

bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor. 

Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepție, de analiză și sinteză a activității. 

Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-

auxiliare).  

Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri. 

Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (numărul fișelor de cititor). 

Consolidarea relației dintre școală și comunitate. 

Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural și 

educativ. 

Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale. 

Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/ județean/ național. 

Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale. 

Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.  

Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a Regulamentului 

intern al bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a normelor și 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU. 

Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale  și 

internaționale. 

Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării  

resurselor bibliotecii. 

Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente. 

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

f)Personalul nedidactic – portar,  personal de intretinere ( muncitor calificat, fochist etc).  

Prezența și punctualitate (se ia în considerare timpul în care angajatul lipsește de la serviciu);  

Urmărirea sarcinilor de serviciu până la finalizare;  

Preocuparea de îmbunătățire a rezultatelor;   

Contribuția la succesul echipei;  

Urmează instrucțiunile date de superiori;  

Inițiativa și flexibilitate;  

Atitudinea colegială (lipsa conflictelor, incidentelor cu colegii/superiorii și atitudinilor de 

dezorganizare);  

Purtarea echipamentului personalizat;  

Lipsa sancțiuni.  

Art. 70  

(1) În baza criteriilor mentionate la art. 67, se procedează după cum urmează:  
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a) salariatul își face autoevaluarea prin autoacordarea de puncte pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa 

individuală de evaluare a salariatului; salariatul va și semna în această etapă fișa de evaluare; 

b) comisia metodica/șeful ierarhic superior/directorul, având în vedere activitatea prestată și punctajul 

autoacordat, acordă puncte pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa individuală de evaluare a salariatului; 

în cazul în care comisia metodică/șeful ierarhic superior/directorul acordă un alt punctaj decât cel 

autoacordat de către salariat, va menționa motivele pentru diminuarea sau creșterea punctajului pentru 

fiecare criteriu sau item în parte într-un proces-verbal/fișa de mențiuni a șefului ierarhic superior/ 

directorului;  

c) Consiliul de Administrație, în prezența salariatului evaluat, stabilește punctajul final și, pe cale de 

consecință, calificativul.  

(2)  Punctajul final al evaluării îl reprezintă suma punctelor acordate pentru fiecare criteriu, din care se 

scad penalizările, acolo unde este cazul.  

(3) Calificativul se stabilește pe baza punctajului final pentru pesonalul didactic auxiliar și 

nedidadactic, dupa cum urmează:  

între  86 – 100 = Foarte Bine (FB);  

între 61 – 85 = Bine (B);  

intre 50 – 60 = Satisfăcător (S);  

între 0 – 49 = Nesatisfăcător (NS).   

(4) Pentru personalului didactic de predare, calificativul se stabilește pe baza punctajului final, după 

cum urmează:  

- între 86 – 100 puncte = Foarte Bine (FB);  

- între 71 – 85 puncte = Bine (B);  

- între 61 – 70 puncte = Satisfăcător (S);  

- între 0 – 60 puncte = Nesatisfăcător (NS)  

Art. 71. Fișa de evaluare finală, semnată de salariat, șeful comisiei metodice/șeful ierarhic 

superior/directorul, respectiv punctajul final și calificativul corespunzator acestuia, se aduce la 

cunoștința salariatului în termenul prevăzut la art. 54 (2) lit.d).  

Art. 72.  

(1) Salariatul poate contesta calificativul acordat. Contestația se adresează directorului Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia, în termen de 3 zile de la comunicarea în scris a calificativului.  

(2) Comisia de contestații, formată din 3 membri, alții decât persoanele care au participat la evaluarea 

în prima etapa, și constituită prin decizie a directorului,  soluționează contestația, în termen de 5 zile, 

pe baza fișei de evaluare și a procesului verbal/fișei de mențiuni, precum și a altor înscrisuri 

concludente.  

(3) Rezultatul contestației se comunică salariatului, în scris, în termen de 5 zile.  

(4) Dreptul salariatului de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.  

Art. 73. În cazul în care salariatul dobândește calificativul anual ―nesatisfăcător‖, se consideră că 

acesta nu corespunde cerințelor postului și se procedează potrivit legislației muncii aplicabile în 

materie. În egală măsură, se consideră că salariatul nu corespunde cerințelor postului în măsura în care 

acesta dobandește calificativul „satisfăcător‖ la două evaluări consecutive.  
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CAPITOLUL V  

Răspunderea disciplinară a personalului Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 74.   

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere  al Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia răspund disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, capitolul I – Statutul 

personalului didactic din învățământul preuniversitar art.280. 

(2) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 

control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a 

îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor 

de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform 

legii. 

(3) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (2), în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare 

şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, 

de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

(3) Orice persoană poate sesiza Liceul cu Program sportiv Alba Iulia cu privire la săvârşirea unei fapte 

ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul  

Liceului cu Program sportiv Alba Iulia 

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al 

Liceului cu Program sportiv Alba Iulia, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum 

urmează: 

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia 

sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar 

ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

b) pentru personalul de conducere al Liceului cu Program sportiv Alba Iulia, comisii formate din 3-5 

membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a 

celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul Inspectoratului Școlar 

Judeţean Alba; 

(5) Comisia de cercetare disciplinară sunt numite de Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia. 
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(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care 

au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea 

celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la 

audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise 

se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul 

să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 

(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 

constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la secretariatul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost 

cercetată. 

(8) Persoanele sancţionate încadrate în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au dreptul de a contesta, 

în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă 

inspectoratul şcolar. 

(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de 

disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului central de disciplină al Ministerului 

Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al 

ministrului. 

(10)Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 

Art. 75. Personalul nedidactic răspunde disciplinar  și în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 

— Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 

disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.  

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 

săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 

contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici. 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileste un alt regim 

sancționator, va fi aplicat acesta.  

(4) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu  

i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată 

prin decizie a angajatorului emisă în forma scrisă. 

(5) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(6) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Angajatorul stabileşte 

sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, 

avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  

b) gradul de vinovăţie a salariatului;  

c) consecinţele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
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(7) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, 

dar nu mai tarziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.  

(8) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 

sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 

prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;  

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;  

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;  

f) instanța competentă  la care sancțiunea poate fi contestată.  

(9) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

și produce efecte de la data comunicării.  

(10) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.  

(11) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

38 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 

TITLUL V 

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI  ALE CADRELOR 

DIDACTICE 

 

CAPITOLUL I  

Organisme funcționale la Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

SECȚIUNEA I  

Consiliul profesoral  

Art. 76. — (1) Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de 

predare și de instruire practică din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Președintele Consiliului 

Profesoral este directorul.   

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

solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.  

(3) Personalul didactic de conducere, de predare are dreptul să participe la toate ședințele consiliilor 

profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea și are obligația de a participa la 

ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui 

an școlar, că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral din unitatea 

de învățământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.  

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului Profesoral este de 2/3 din numărul total 

al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare, cu norma de bază în Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia.  

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor Consiliului Profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru personalul 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, precum și pentru copii, elevi, părinți/tutori/reprezentanți 

legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.  

(6) Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia numește, prin decizie, secretarul Consiliului 

Profesoral, ales de Consiliul Profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil 

procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Profesoral.  

(7) La ședințele Consiliului Profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, 

reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale 

și ai operatorilor  economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele Consiliului Profesoral pot 

participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar care au membri în unitate.  

(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului Profesoral, toți participanții au obligația să semneze 

procesul-verbal de ședință.   

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral. Registrul de 

procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul 
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Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și 

aplică ștampila unității de învățământ.  

(10) Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), 

numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, 

ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.   

Art. 77.  Consiliul Profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are următoarele atribuții:  

a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din Liceul 

cu Program Sportiv Alba Iulia, care se face public;   

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în Consiliul de Administrație;   

c) dezbate, avizează și propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituțională al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;   

d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum și eventuale completări sau 

modificări ale acestora;   

e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare 

învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară 

după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;  

f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit 

Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și Statutul 

elevului;   

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, conform reglementărilor în vigoare;   

h) validează notele la purtare mai mici de 7 pentru elevii din învățământul gimnazial și liceeal, precum 

și calificativele la purtare mai mici de „bine‖, pentru elevii din învățământul primar;   

i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre aprobare 

Consiliului de Administrație;   

j) avizează proiectul planului de școlarizare;   

k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, 

în baza cărora se stabilește calificativul anual;   

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a 

activității desfășurate de acesta;   

m) propune Consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice;  

n) propune Consiliului de Administrație premierea și acordarea titlului „Profesorul anului‖ 

personalului didactic de predare cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia; dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ;  

o) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Alba sau 

din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care 
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reglementează activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de 

modificare sau de completare a acestora;   

p) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia și propune Consiliului de Administrație măsuri de optimizare a acestuia;   

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, 

în condițiile legii;  

s) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație, precum și orice 

alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;  

u) propune eliberarea din funcție a directorului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, conform legii.  

Art. 78. Documentele Consiliului Profesoral sunt:  

a) tematica și graficul ședințelor Consiliului Profesoral;   

b) convocatoare ale Consiliului Profesoral;  

c) registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale.  

 

 

 

SECȚIUNEA a II-a  

Consiliul clasei  

Art. 79. — (1) Consiliul clasei funcționează în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  și este constituit 

din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al 

comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și a 

reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.   

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul primar, 

respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal.  

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.  

Art. 80. Consiliul clasei are următoarele obiective:   

a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor;  

b) evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;   

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

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;  

d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;   

e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe.  

Art. 81. Consiliul clasei are următoarele atribuții:   

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;  

b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și 

pentru elevii cu rezultate deosebite;   
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c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și 

comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de „bine‖, pentru învățământul primar;   

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;   

e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel 

puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;   

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune învățătorului/institutorului/profesorului 

pentru învățământul primar/profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislația în vigoare.   

Art. 82. — (1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-

verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 

constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale 

se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei 

este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare 

ședință.  

Art. 83. Documentele consiliului clasei sunt:  

a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;   

b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei;  

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

 

SECȚIUNEA a III-a  

Catedrele/Comisiile metodice  

Art. 84. — (1) În cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, catedrele/comisiile metodice se 

constitie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

(2) În învățământul preșcolar și primar al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia , catedrele/comisiile 

metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățământ.  

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul 

comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei și validat de Consiliul de Administrație al 

unității.  

(4) Catedra/Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 

ori a membrilor acesteia.   

(5) Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei/comisiei metodice, sub îndrumarea 

responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 85 Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:  

a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliarele 

didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educației Naționale 
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adecvate specificului unității de învățământ adecvate specificului Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora 

și atingerii standardelor naționale, schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unitățile de 

învățământ este prevăzută în Anexa 2 la OMEN nr. 3027/08.01.2018 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării schemei de încadrare cu 

personal didactic de predare pentru anul școlar următor și o propune spre dezbatere Consiliului 

Profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național;  

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaționale asumate și la progresul școlar;   

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

planificărilor semestriale;  

e) elaborează instrumente de evaluare și notare;  

f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;  

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se realizează evaluarea 

copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și instruire practică are obligația de a 

completa condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs;  

h) planifică și organizează instruirea practică/sportivă a elevilor;  

i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învățare ori pentru 

examene/evaluări și concursuri școlare;   

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare — acțiuni specifice unității de învățământ, 

lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;  

k) implementează standardele de calitate specifice;  

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;  

m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de studiu;  

n) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și 

funcționare al unității.  

Art. 86. Atribuțiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:  

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește și 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul 

catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și 

planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități 

stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia );  

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuția de 

responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;   

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei 

metodice;  

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;  

e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;  
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f) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la 

solicitarea directorului;   

g) elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în 

Consiliul profesoral;  

h) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare. 

 

CAPITOLUL II  

Responsabilități ale personalului didactic în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

SECȚIUNEA I 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare  și extrașcolare  

Art. 87. — (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de 

Administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către Consiliul de Administrație al Liceului 

cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea 

educativă din Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, inițiază, organizează și desfășoară activități 

extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți acolo unde aceasta există, cu 

reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și 

neguvernamentali.  

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educației privind educația formală și 

nonformală.  

(4) Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia stabilește atribuțiile coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.  

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.  

Art. 88. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele 

atribuții:  

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia;  

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei/grupei;  

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu 

direcțiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Alba  și Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, în urma consultăriiconsiliului reprezentativ al părinților, a asociației de părinți, 

acolo unde există și a elevilor, și îl supune spre aprobare Consiliului de Administrație;  

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;   
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e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și 

posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor șiconsiliului reprezentativ al părinților și 

asociației de părinți, acolo unde există;  

f) prezintă Consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă și rezultatele 

acesteia;  

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia;  

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților, acolo unde există și a partenerilor 

educaționali în activitățile educative;  

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative;  

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul 

unității de învățământ;  

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul programelor de 

parteneriat educațional;  

l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.  

Art. 89. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

conține:   

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;  

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;  

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;  

d) programe educative de prevenție și intervenție;   

e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;  

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;  

g) rapoarte de activitate semestriale și anuale;   

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de 

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.  

Art. 90. — (1) Inspectoratul Școlar Județean Alba  stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională aL 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.   

 

 

 

SECȚIUNEA a II-a  

Profesorul diriginte  

Art. 91. — (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial, liceal.   

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu.   
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(3) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/profesorului 

pentru învățământul primar.  

Art. 92. — (1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, după consultarea Consiliului Profesoral.  

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o formațiune 

de studiu să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.   

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin 

o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.  

(4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență 

psihopedagogică.  

Art. 93. — (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului 

didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial și anual, planificarea activităților conform proiectului de 

dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 

Planificarea se avizează de către directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt 

desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în 

afara orelor de curs, după caz.   

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională 

pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:  

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 

programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare‖;   

b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, 

precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

cu alte ministere, instituții și organizații.  

(5) Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională se 

consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulii.  

(6) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după 

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru 

colectivul de elevi.  

Art. 94. — (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

profesorul diriginte stabilește cel puțin o oră în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia, pentru 

prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 

comportamentale specifice ale acestora.   

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la 

fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.  

Art. 95.  Profesorul diriginte are următoarele atribuții:   

1. organizează și coordonează:  
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a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de câte ori 

este cazul;  

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;  

e) activități educative și de consiliere;   

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități extracurriculare:  

2. monitorizează;  

a) situația la învățătură a elevilor;  

b) frecvența la ore a elevilor;  

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;  

3. colaborează cu:  

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților 

școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiveducativ, care-i implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;  

c) directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, pentru organizarea unor activități ale colectivului 

de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei 

materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de 

elevi;  

d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în 

activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor 

clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor 

referitoare la elevi;  

4. informează:  

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare și 

funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul 

școlar al elevilor;  

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;  
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d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și 

funcționare al  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările 

disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;  

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.  

Art. 96.  Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:  

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu  elevi, părinți, tutori 

sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei;  

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile ROFIUP și ale regulamentului de 

organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în 

catalog și în carnetul de elev;  

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;  

f) propune Consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

g) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea portofoliului 

educațional al elevilor;  

h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;  

i) elaborează portofoliul dirigintelui.  

Art. 97. Dispozițiile art. 89 și 90 se aplică în mod corespunzător personalului didactic din 

învățământul preșcolar și primar. 

 

 

SECȚIUNEA a III-a  

Cadrul didactic 

Art. 98. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod 

conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă 

cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Învăţământului.  

(1) În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces 

potrivit obiectivelor activităţii. 

(2) În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii, 

dezvoltând un real parteneriat cu aceştia. 

(3) Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi 

stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora. 

(4) Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor şi deprinderilor pe care trebuie să le întreprindă/dezvolte 

elevul în procesul de învăţământ. 

Art. 99. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, ore de laborator) 

şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.). 
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(1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare, care le sunt 

necesare în procesul instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare (calculatoare, copiatoare, 

aparatură audio-video etc). Pentru activităţile realizate în cadrul comisiilor metodice, şcoala trebuie să 

asigure consumabilele. 

(2)  Toate cadrele didactice din liceu au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei 

materiale a şcolii şi de a utiliza, cu responsabilitate, resursele materiale din dotare. Este interzisă 

folosirea, în interes personal, a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea scolii. 

Art. 100. În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, dezvoltarea creativităţii, 

abilităţilor de comunicarea ale elevilor şi formarea atitudinilor fundamentale ale elevilor. 

(1) Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală (proprii unei gândiri 

sistematice). 

(2) Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio –   

economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate. 

Art. 101. Notele şi absenţele se înregistrează în catalog numai cu cerneală albastră.  

(1) Data notei este în conformitate cu orarul clasei şi reprezintă ziua în care elevul a prezentat 

profesorului răspunsurile solicitate. 

Art. 102. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de Administraţie la 

propunerea directorului sau a comisiei de orar. 

Art. 103. Orarul liceului se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de Administraţie 

înainte de începerea cursurilor. 

(1) Durata orei de curs este de 50 minute. Profesorul răspunde de întreaga activitate şi de securitatea 

elevilor pe parcursul celor 50 min.  

(2) Nerealizarea celor 50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către 

director/director adjunct (care va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată‖ şi va semna). Aceasta 

echivalează cu o notă observatorie, atrăgând după sine diminuarea corespunzătoare a salariului. 

(3) În condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de 

completare a condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise 

orice alte consemnări în condică. 

(4) Profesorul este obligat să consemneze absenţele în catalog şi să colaboreze cu profesorul 

diriginte/consilier al clasei pentru combaterea absenteismului. 

(5)  Profesorul este obligat să consemneze zilnic în condica de prezenţă titlul lecţiei realizate efectiv 

în ziua respectivă cu fiecare din clasele la care a avut ore. Nesemnarea condicii de prezenţă constituie 

abatere şi se sancţionează prin notă observatorie de către conducere.. 

Art. 104. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, 

sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii cu excepţia activităţilor plătite. 

(1) Conducătorii activităţilor extracurriculare le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. 

(2)  Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor/comisiilor şi Consiliului 

pentru curriculum. 

(3)  După orice activitate extracurriculară profesorii realizează un raport-tip asupra activităţii 

respective în care vor consemna tipul, tema activităţii, numărul elevilor participanţi, numele 

profesorilor / altor persoane implicate şi o scurtă evaluare. Raportul se depune la responsabilul 

Comisiei Educative. 

(4) Pentru activităţile ce se desfăşoară în afara teritoriului liceului profesorul diriginte / consilier al 

clasei va realiza instructajul pentru asigurarea securităţii elevilor, va întocmi întreaga documentaţie 

necesară: tabel nominal de luare la cunoştinţă a normelor de securitate, declaraţii ale părinţilor, cererea 

avizată de conducerea liceului, alte documente solicitate de ISJ.  



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

49 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Art. 105 Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi 

conducerea şcolii. Pătrunderea în incinta şcolii după ora 16 se face conform procedurii operaţionale 

privind accesul în unitate a persoanelor străine în afara programului şcolar COD PO 74.  

Art. 106. Profesorii au următoarele obligaţii:  

a. îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite; 

b. îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de decizie şi de lucru (directori, responsabili catedre, 

comisii); 

c. de a participa efectiv la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; 

d. de a efectua planificările şi a le prezenta şefilor de catedră în prima săptămână a semestrului (sau, 

cel târziu, la termenele stabilite în cazul unor situaţii obiective ); 

e. să se preocupe de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu individual şi 

participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J., susţinerea gradelor 

didactice şi perfecţionări periodice conform deciziei Consiliului de administraţie); 

f. pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Stagiarii precum şi 

cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie. Cadrele didactice 

care au definitivatul vor pregăti pentru fiecare oră o schiţă de lecţie; 

g. întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii comisiilor 

şi echipa managerială; 

h. să folosească un limbaj şi un comportament corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu 

celelalte cadre didactice şi personalul şcolii; 

i. să nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi 

psihică; 

j. sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale; 

k. să respecte deontologia profesională; 

l. să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală; 

m. să nu lipsească nemotivat de la ore; 

n. să consemneze absenţele (la începutul orelor) şi notele acordate în catalog; profesorii care utilizează 

catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul 

fiecărei zile de curs; 

o. să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi 

suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

p. să respecte programa şcolară şi ordinele M.E.N.C.S. privind volumul temelor de acasă pentru a nu 

suprasolicita elevii; 

q. să nu recomande teme de vacanţă decât cu caracter facultativ; 

r. să încheie situaţia şcolară (media semestrială) a elevilor în ultima săptămână de curs; 

s. să realizeze evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului / regulilor de evaluare; 

t. să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar; 

u. să completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare: cataloage, condica de 

prezenţă (care se completează zilnic,în conformitate cu tema realizată în cadrul orei respective), 

precum şi rapoartele de autoevaluare, evaluare, etc.; 

v. organizarea oricărui tip de manifestare, cu caracter extraşcolar, în care sunt implicate cadre 

didactice / nedidactice şi elevi ai liceului şi care necesită aprobare, se aduce la cunoştinţa conducerii 

şcolii cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate 

responsabilităţile revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă; 

w. cadrele didactice care desfăşoară cu elevii activităţi extraşcolare şi extracurriculare primesc, pe baza 

unui proiect, confirmarea participarii; 
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x. dacă un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program, din motive medicale, atunci 

acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii, prin intermediul secretariatului, înainte de 

începerea programului; 

a. în cadrul întâlnirilor, se vor întocmi procese-verbale semnate de elevi şi părinţi. 

y. cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea elevii pe parcursul procesului instructiv-educativ în 

perimetrul scolii. 

z. se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia 

aa.  solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore în vederea participării la 

activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere adresată directorului unităţii, cu 

precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva absenţele acestor 

elevi numai în baza cererii aprobată de director.   

bb. cadrele didactice care organizează activităţi extraşcolare / extracurriculare sau însoţesc elevii în 

aceste activităţi, au obligaţia de a-i supraveghea pe elevi pe parcursul desfăşurării activităţii respective. 

cc. dirigintele trebuie să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDŞ-urilor; este obligat să 

informeze părinţii asupra metodologilor de organizare şi desfăşurare a examenelor. 

dd. pentru activităţile extraşcolare / extracurriculare profesorii vor selecta cu prioritate elevii, care nu 

au abateri disciplinare în perioada anterioară desfăşurării activităţii. 

dd. profesorii pot primi puncte suplimentare în fişa de evaluare pentru salariu de merit, dacă se 

remarcă prin desfăşurarea unor activităţi deosebite: 

- contribuţia la îmbunătăţirea bazei materiale 

- contribuţia la promovarea imaginii şcolii 

- obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri 

ee. dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) cu privire la 

calitatea procesului de predare-învăţare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia 

catedrei care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă acestea ţin de 

competenţa Consiliului profesoral sau I.S.J., vor fi prezentate acestor organe. 

Art. 107.  În documentele şcolare (catalog, condică prezenţă) cadrul didactic  scrie cu cerneală 

albastră. 

Art. 108. Condica de prezenţă se completează zilnic de către cadrul didactic. 

Art. 109. Cadrele didactice pot primi recompense/premii.Premiile se pot acorda fie din fonduri proprii 

fie din sponsorizări. 

(1) Premiile se atribuie de către Consiliul de Administraţie în urma evaluării tuturor rapoartelor 

depuse de fiecare salariat solicitant sau de către responsabilul de catedră /comisi /sector din fonduri 

extrabugetare sau 2 %. 

(2) În cazul existenţei unui număr mai mare de solicitări Consiliul de Administraţie va stabili priorităţi 

ale activităţilor desfăşurate şi, eventual, o eşalonare în timp a acordării acestor premii - dacă este 

posibil. În cazul existenţei unei decalări, Consiliul de administraţie va relua analiza tuturor rapoartelor, 

acordând priorităţi, etc. 

(3) Nu pot primi premii salariaţii care nu şi-au îndeplinit sarcini de serviciu, care au fost sancţionaţi cu 

notă observatorie sau altă sancţiune, care nu au respectat în întreaga lor activitate din anul şcolar 

respectiv toate regulamentele în vigoare –o singură abatere de la comportamentul ireproşabil va atrage 

după sine imposibilitatea de a fi premiat. 
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SECȚIUNEA a IV-a 

Profesorul de serviciu 

Art. 110. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, 

conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie. 

Art.111. Învoirea cadrului didactic de la serviciu pe şcoală se accepta doar dacă acesta are motive 

foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul ce întocmeşte graficul profesorilor de 

serviciu, cu minimum 4 zile înainte de data la care trebuia să efectueze serviciul pentru a fi înlocuit cu 

un alt cadru didactic sau poate să-şi găsească singur un înlocuitor urmând ca ulterior să anunţe şi pe 

responsabilul acestei comisii. 

Art. 112. Profesorul de serviciu este prezent în unitatea şcolară cu 30 de minute înainte de începerea 

orelor, va fi prezent în şcoală între 7.30 şi 14.00 și are următoarele responsabilități: 

a) Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă activitatea acestora. 

b) Preia condica de  procese verbale de la secretariat. Aceasta condica va fi completata şi predata la 

finalul programului directorului de serviciu sau în lipsa acestuia secretariatului. 

c) Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. Dacă un cadru didactic constată 

lipsa unui catalog se va adresa profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să remedieze 

situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal. 

d) Trebuie să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii îndrumând şi controlând 

activitatea din şcoală. 

e) Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi directorul de serviciu. 

f) La intrarea elevilor în şcoală profesorul de serviciu împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe 

şcoală verifică ţinuta elevilor dacă este decentă (nu se admit: machiaj strident, ţinută provocatoare 

ş.a.) şi dacă au asupra lor însemnele distinctive ale şcolii(insigna). Elevii care nu îndeplinesc 

cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către elevul de serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi 

conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii. 

g) Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii. 

h) Profesorul de serviciu va fi anunţat de către elevul de serviciu pe şcoală imediat ce s-a înregistrat un 

eveniment grav în interiorul şcolii. Evenimentul consemnat ulterior în procesul verbal va fi adus la 

cunoştinţa diriginţilor elevilor implicaţi sau persoanelor în măsură să remedieze situaţia respectivă. 

i) Profesorul de serviciu la solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală oferă informaţiile necesare 

persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în şcoală. 

j) În timpul pauzelor şi al orelor în care nu are activitate didacticaă, profesorul de serviciu urmăreşte 

activitatea din şcoală, în mod deosebit supraveghează starea disciplinară a elevilor în timpul 

pauzelor. Acesta consemnează/intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare, evenimente 

deosebite. 

k) Profesorul de serviciu cu acordul directorului de serviciu, permite claselor la care la ultima oră nu 

este prezent profesorul din diverse motive să părăsească unitatea şcolară. 

l) Profesorul de serviciu poate solicita agenţilor de pază şi personalului nedidactic să-l sprijine în 

rezolvarea unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea 

dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute. 

m) Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada desfăşurării 

serviciului sau având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe  scoala. 

n) Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului. 
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Art. 113. Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare 

anuală cu câte 2 puncte, la propunerea şefului Comisiei educative (pentru fiecare nerealizare de 

atribuţii). 

 

CAPITOLUL III  

Comisiile din Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 114. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează următoarele comisii:  

1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;  

3. cu caracter ocazional.   

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:  

a) Comisia pentru curriculum;  

Art. 115 

(1)La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru curriculum. 

(2)Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie 

(3)Comisia pentru curriculum este alcatuită din responsabilii ariilor curriculare  din școală. 

Art. 116  

Atribuțiile Comisiei pentru curriculumsunt următoarele: 

1) Asigura aplicarea planului -cadru de invatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare. 

2) Se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și extracurriculare 

3) Asigura organizarea si  si desfasurarea examenelor de evaluare națională de clasa a VIII-a, a 

examenelor de bacalaureat si a examenelor de corigenta și de încheierea situeției școlare 

4) Asigura fundamentarea dezvoltarii locale de curriculum pe baza experientei, resurselor umane ale 

scolii si specificului comunitar 

5) Asigura consultanta cadrelor didactice in domeniul curricular 

6) Asigura coerenta intre curriculumul national dintre diferitele discipline si rezolva conflicte de 

prioritate 

7) profesori si discipline in interesul elevilor și ai unității școlare 

b)  Comisia de evaluare și asigurare a calității;  

Art. 117. 

(1)La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru  Evaluarea și Asigurarea Calității 

(2)Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art.118.  

Atribuțiile Comisiei pentru  Evaluarea și Asigurarea Calității 

1) C.E.A.C. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor stabilite şi criteriilor prevăzute de lege; 

2) C.E.A.C. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală; 
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3) Aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor Raportul de evaluare internă privind calitatea prin 

publicare şi afişare; 

4) La solicitarea eventualilor evaluatori externi, C.E.A.C. prezintă Raportul de evaluare internă a 

școlii; 

5) C.E.A.C. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

6) C.E.A.C. cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din 

ţară ori din străinătate, potrivit legilor în vigoare; 

c) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;  

Art. 119 

(1)La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru  dezvoltare profesională și evoluție în cariera 

didactică;  

 (2)Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie 

Art. 120. 

Activitatea Comisiei pentru  dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică va fi centrată pe 

următoarele coordonate: 

- Informare 

- Organizare/coordonare 

- Consiliere/consultanţă 

- Formare 

- Monitorizare 

- Evaluare 

 

d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;  

Art. 121. 

La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență. 

Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 122 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență are următoarele atribuții: 

-Stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de securitate şi sănătate a muncii şi situaţii de 

urgenţă, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici unităţii şcolare; 

-Stabileşte atribuţiile personalului din cadrul comisiei; 

-Asigură informarea şi instruirea personalului; 

-Urmăreşte asigurarea condiţiilor de SSM şi SU din cadrul atelierelor şcolare; 

-Urmăreşte modul de desfăşurarea a temelor de SSM şi SU din cadrul orelor de dirigenţie; 

-Organizează demonstraţii privind acţiunile de SSM şi SU. 

-Instruieşte profesorii diriginţi în vederea predării temelor de protecţie civilă; 

-Organizează instruirea elevilor cu privire la modul de comporatare în cazul producerii unui dezastru; 
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-Organizează instruirea cadrelor didactice şi al elevilor în probleme de acordare a primului ajutor; 

-Urmăreşte modul de desfăşurarea a temelor de protecţie civilă din cadrul orelor de dirigenţie; 

-Organizează participarea la acţiuni de protecţie civilă al elevilor şi cadrelor didactice; 

-Amenajează o gazetă de perete cu informaţii de SSM, PSI/SU. 

Art. 123 Comisia stabilește următoarele  instructiuni proprii  privind securitatea și sănătatea în muncă: 

a) Se interzice depozitarea recipientelor cu lichide pe birouri; 

b) Se interzice lucrul la echipamentele de lucru(calculator, imprimanta, telefon si   copiator )când 

acestea au capacele demontate; 

c) Se interzice folosirea cablurilor de alimentare improvizate la  echipamentele de lucru(calculator, 

imprimanta, telefon si copiator ); 

d) pozitionarea cablurilor de alimentare ale echipamentele de lucru(calculator, imprimanta, telefon si 

copiator )se va face corespunzator pentru a evita accidentarea lucratorilor; 

e) In timpul deplasarilor efectuate pe drumurile publice se va respecta regulile de circulatie prevazute 

in codul rutier(pieton, autoturism); 

f) Documentele(actele) vor fi asezate în asa fel încât sa se evite accidentele produse prin rãsturnarea si  

cãderea acestora; 

g) Se interzice lucrul la echipamentele de lucru(calculator, imprimanta, telefon si   copiator ) cu 

mâinile umede sau murdare de grãsime; 

h) Este interzis intrarea in altercatii fizice cu elevii si/sau parintii; 

i) Este interzis alegarea prin incinta scolii; 

j) Este interzis stationarea pe balustradele scarilor interioare; 

k) Utilizarea corespunzatoare a accesoriilor utilizate (ace de gămălie, cutter, capsator, etc.) pentru a 

evita Înţeparea  şi/sau tăierea membrelor  corpului; 

l) Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor etc. la echipamentele de lucru aflate sub tensiune; 

m) In cazul in in care pardoseala este umeda, in urma rasturarii recipientelor cu lichide pe pardoseala, 

aceasta se va curata imediat pentru a se evita alunecarea lucratorilor; 

n) pozitionarea pe scaun, distanta fata de birou si monitor se va face corespunzator pentru a evita 

disconfortul;   

o) Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice sau a centralei termice , 

se vor efectua numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã si numai de cãtre electricienii 

de întretinere, instruiti corespunzãtor si autorizat respectiv de  firme autorizate in acest sens; 

p) Prezenta la munca sub influienta bauturilor alcolice si a drogurilor este interzisa; 

q) Instruirea introductive-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica suplimentara se 

face cu o durata de 8 ore fiecare; 

r) Intervalul dintre doua instruiri periodice este de 6 luni cu o durata de 2 ore, iar verificarea instruirii 

periodice se face anual de catre serviciu extern de prevenire şi protecţie; 

 

e) Comisia pentru controlul managerial intern;  

Art.124.  

(1)La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie, prin decizie a directorului, în baza 

hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu 

prevederile Ordinului 400/12.06.2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2)Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 125. 

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții: 

a) asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia; 

b) organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare; 

c) coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor 

profesionale; 

d) conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra Liceului cu 

program Sportiv Alba Iulia; 

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

și între structurile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

 

f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității;  

Art. 126. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, elaborează și 

adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în 

mediul școlar. 

Art. 127. 

(1)În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de 

acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 

delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia si a 

structurilor sale, asigurarea unui mediu securizat în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se realizează 

de către administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Inspectoratul Scolar Judetean Alba și respectiv Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2)Comisia are drept scop promovarea, în cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, a principiilor 

școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea 

culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate 

de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, 

religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie 

dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării 

din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă 

de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive. 

Art.128. 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia si a structurilor sale, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței 
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juvenile în incinta și în zonele adiacente unității. In acest sens, Comisia pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar:  

a) are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai 

jandarmeriei pentru a crește siguranța în cadrul unitatii; 

b) elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ; 

c) propune conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia măsuri specifice, rezultate după analiza 

factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 

preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unității de învățământ.  

d) elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în cadrul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia; 

e) colaborează cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 

organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul 

prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității; 

f) propuner  acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al scolii, care să contribuie la cunoașterea și 

valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

g) elaborează și implementează coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. Aceste coduri vor fi clare, 

coerente, consecvent aplicate și vor presupune atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 

h) identifică și analizează cazurile de discriminare și înaintează propuneri de soluționare a acestora, 

Consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz; 

i) prevene  și mediază conflicte apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea 

principiilor școlii incluzive; 

j) sesizează autoritățile competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

k) monitorizează și evaluează acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității; 

l) elaborează și monitorizează implementarea planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

m) elaborează, anual,  un raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea 

discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, 

segregare. Raportul elaborat este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de Liceul 

cu Program Sportiv Alba Iulia; 

 

Art. 129. 

În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, se stabilesc condițiile de acces în școală personalului unității, 

preșcolarilor/elevilor și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în: 

- Procedura operațională privind accesul în unitate a elevilor și cadrelor didactice, personalului 

auxiliar și personalului nedidactic COD PO 49 
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- Procedura operaţională privind accesul în unitate a persoanelor străine în afara programului 

şcolar COD PO 74 

Art.130  

(1)În urma consultării si alegerii de catre Consiliului reprezentativ al părinților și de catre Consiliului 

reprezentativ al elevilor, Consiliul Profesoral din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a stabilit pentru 

elevi ca semn distinctiv: sacou gri cu rever și buzunare în carouri roșu cu gri și cravata gri cu emblema 

școlii, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu 

modificările și completările ulterioare 

(2)Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție al județului 

Alba și Inspectoratului de Jandarmi al județului Alba. 

 

 

 (3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile 

cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile 

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

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 131. — (1) Comisiile de la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia își desfășoară 

activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul 

comisiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. b) și f) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai 

părinților, tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv 

consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există. 

 (2) Activitatea comisiilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și documentele elaborate de 

membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și 

funcționare a unității de învățământ.  

(3) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în 

funcție de nevoile proprii.  
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TITLUL VI 

STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI 

DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

CAPITOLUL I  

Compartimentul secretariat  

Art. 132. — (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar și 

informatician.  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau 

alte persoane interesate din afara Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, aprobat de director, în baza 

hotărârii Consiliului de Administrație.  

Art. 133. Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:   

a) transmiterea informațiilor la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;  

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorități, precum și a corespondenței Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea 

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea 

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație;  

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

examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația 

în vigoare sau de fișa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la 

situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;  

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

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al Ministrului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice;   

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de 

păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare‖, aprobat prin ordin al Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice;   

i) păstrarea și aplicarea ștampilei Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pe documentele avizate și 

semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în 

vigoare sau fișei postului;  

k) întocmirea statelor de personal;   

l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia;  

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;  
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n) gestionarea corespondenței Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

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

conformitate cu legislația în vigoare;  

p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia, hotărârile Consiliului de Administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina 

sa.  

Art. 134. — (1) Secretarul-șef/Secretarul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pune la dispoziția 

personalului condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.   

(2) Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, 

împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest 

sens.  

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, întrun fișet securizat, iar în perioada 

vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.  

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

și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia, cu acordul prealabil al personalului solicitat.  

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

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

 

CAPITOLUL II  

Serviciul financiar  

SECȚIUNEA I  

Organizare și responsabilități  

Art. 135. — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, 

întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și 

contabilitatea instituției, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă 

aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați 

asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil‖.   

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 136. Serviciul financiar are următoarele atribuții:   

a) desfășurarea activității financiar-contabile a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile Consiliului de 

Administrație;  

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

contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a Consiliului de Administrație cu privire la execuția bugetară;  



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

60 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de 

învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;  

g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori 

de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;  

j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia față de bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;   

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de 

Administrație, prin care se angajează fondurile unității;  

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;  

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în 

materie;  

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile Consiliului de 

administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 

SECȚIUNEA a II-a  

Management financiar  

Art. 137. — (1) Întreaga activitate financiară a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se organizează 

și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.  

(2) Activitatea financiară a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se desfășoară pe baza bugetului 

propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.  

Art. 138.Pe baza bugetului aprobat, directorul și Consiliul de Administrație actualizează programul 

anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor 

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

Art. 139. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.   

(2) Resursele extrabugetare ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pot fi folosite exclusiv de 

aceasta, conform hotărârii Consiliului de Administrație.   

 

CAPITOLUL III  

Compartimentul administrativ  

SECȚIUNEA I 

Organizare și responsabilități  

Art. 140. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și 

cuprinde personalul nedidactic al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  
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Art. 141. Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:   

a) gestionarea bazei materiale;  

b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie 

și gospodărire a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;  

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia;  

e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;  

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din 

gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;  

g) evidența consumului de materiale;   

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;  

i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;  

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile 

Consiliului de Administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 

SECȚIUNEA a II-a  

Management administrativ  

Art. 142.  Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

Art. 143. — (1) Inventarierea bunurilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se realizează de către 

comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.   

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia se supun aprobării Consiliului de Administrație de către director, la 

propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.  

Art. 144. Bunurile aflate în proprietatea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  sunt administrate de 

către Consiliul de Administrație. .  

Art. 145..Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, pot fi închiriate în baza hotărârii Consiliului de Administrație.  

 

Capitolul IV  

Biblioteca școlară  a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 146. — (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se organizează și funcționează Biblioteca 

școlară . 

(2) Aceasta se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor și a regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(3) Biblioteca școlară se subordonează directorului.  
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(4) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la 

Biblioteca școlară. 
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TITLUL VII 

ELEVII 

CAPITOLUL I  

Dobândirea și exercitarea calității de elevi  

Art. 147. Beneficiarii primari ai educației sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.   

Art. 148. — (1) Dobândirea calității de preșcolar/elev se obține prin înscrierea într-o unitate de 

învățământ.  

(2) Înscrierea se aprobă de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a 

ROFUIP și a regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, ca 

urmare a solicitării scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.   

Art. 149. — (1) Înscrierea în învățământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca urmare a 

unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, 

tutorii sau susținătorii legali pot depune la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia o solicitare de 

retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului în 

care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar în care s-a 

solicitat retrgerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul; 

(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia va 

consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al 

elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea 

dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare 

nivelului din care s-a retras.  

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub 

coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională.   

Art. 150. Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal se face în conformitate cu metodologia 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.  

Art. 151.  Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice 

de admitere în clasa respectivă.  

Art. 152. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la 

activitățile existente în programul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către 

directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la care este înscris elevul.  

Art. 153. — (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.   

(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.  
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(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal 

învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte actele 

justificative pentru absențele copilului său.  

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de 

medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost 

internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în 

evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, 

avizate în prealabil de motivare de către directorul unității.   

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 

activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absențelor ca nemotivate.  

(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform 

prevederilor statutului elevului.  

Art. 154. — (1) La cererea scrisă a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program 

sportiv integrat,  din cluburile sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor 

structurilor naționale sportive, directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia aprobă motivarea 

absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, 

național și internațional.  

(2) Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia aprobă motivarea absențelor elevilor care 

participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, 

județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor 

îndrumători/însoțitori.  

Art. 155. Elevii din învățământul preuniversitar, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă, la 

începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, 

redobândind astfel calitatea de elev.  

Art. 156. — (1) Elevii aflați în situații speciale — cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au 

persoane în îngrijire și altele asemenea — sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.  

(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, se 

sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din același statut. 
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CAPITOLUL AL II-LEA 

DREPTURILE ELEVILOR 

Art. 157 -  (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc 

toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.  

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.  

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

 (4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de 

protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

Drepturi educaţionale  

Art. 158. Elevii beneficiază de următoarele drepturi în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în 

funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor 

lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, prin 

aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin 

utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi 

dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite; 

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în concordanţă cu nevoile 

şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor 

economici; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;  

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim intensiv, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Unitatea de 

învăţământ se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, 

etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare 

civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau 

alte criterii cu potenţial discriminatoriu;  

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din 

învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi 

pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-

dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre 

părţi; 



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

66 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii 

cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;  

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare; 

n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în 

acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, inclusiv 

acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse 

necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor 

umane şi materiale disponibile. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia va asigura în limita resurselor 

disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul 

programului de funcţionare.  

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 

viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, 

următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din Liceul cu Program Sportiv 

Alba Iulia, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;  

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu 

excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a 

învăţământuluiintensiv, conform legii;  

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;  

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;  

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr 

adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 

didactice sau de conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, la concursuri şcolare, olimpiade şi 

alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în 

palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 

inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea 

prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi 

activităţile incluse în programa şcolară;  

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile;  

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 

parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;  
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y) 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 Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;  

z) 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; 

aa) 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.  

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora; 

cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor 

medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;  

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în  Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia. 

ff) 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. 

Art. 159 – (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au 

aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.  

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;  

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 

ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în 

funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;  

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o 

categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;  

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a 

dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

Art. 160.  În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat 

la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate 

acţiona, astfel:  

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să 

justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în 

termen de maximum 5 zile de la comunicare; 
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b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 

elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau 

practice; 

c) pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, care nu predau la clasa respectivă şi care 

reevaluează lucrarea scrisă; 

d) media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma 

reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două 

cadre didactice; 

e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată 

în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne 

neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de 

cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată; 

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul 

trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

g) calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă; 

h) în situaţia în care în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia nu există alţi învăţători 

/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa 

respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau 

profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 

Drepturi de asociere şi de exprimare  

Art. 161. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:  

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 

culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;  

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 

Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi 

care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, 

pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;  

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;  

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea 

personalului didactic sau administrativ;  

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui 

elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica 

materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii 
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naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, 

denigratoare sau discriminatorii. 

Drepturi sociale  

Art. 162.  - (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:  

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi 

subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic; 

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera 

a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in 

vigoare;  

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în 

care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă;  

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare 

sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile 

generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice; 

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 

frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de 

liceu‖);  

g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de 

masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială 

constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi 

de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Drepturilor Copilului;  

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente;  

i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, 

supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;  

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor 

şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;  

k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, 

precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi 

culturale şi sportive, asigurate de către stat; 
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l) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional 

de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi 

logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice şi ministrului 

sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;  

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de 

operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform 

legii; 

o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, 

bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii;  

(2) În vederea stabilirii burselor şcolare: 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul 

burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;  

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către Consiliul de 

administraţie ale Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în funcţie de fondurile repartizate şi de 

rezultatele elevilor, conform legii;  

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte 

persoane juridice sau fizice, conform legii;  

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;  

e) elevii şi cursanţii străini din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, precum şi elevii etnici români cu 

domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile; 

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale Liceul cu Program Sportiv 

Alba Iulia, în condiţiile legii.  

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul 

obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor 

locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor 

elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 

 (4) În condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente 

frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate 

Alte drepturi  

Art. 163.  Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia va emite documentele solicitate, conform legii;  

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile 

Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;  

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului‖, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul 

Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 

disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie Liceului cu Program Sportiv Alba 
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Iulia procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte 

structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte 

facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  pot 

susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;  

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

Recompensarea elevilor  

Art. 164 - (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense:  

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;  

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea 

faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;  

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;  

d) premii, diplome, medalii;  

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 

străinătate;  

f) premiul de onoare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, 

la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează 

financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice;  

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau 

medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:  

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit Consiliului 

profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia numărul diplomelor pe care un elev le poate primi 

nu este limitat;  

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 

merită să fie apreciate.  

(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal pot obţine premii dacă:  

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia;  

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;  

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate 

la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;  

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;  

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  
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(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(7) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei 

părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele 

asemenea. 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor 

Art. 165. Elevii au următoarele îndatoriri:  

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;  

b) de a respecta regulamentele şi deciziile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu 

regulamentele şi deciziile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. Ţinuta vestimentară sau lipsa 

elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul 

şcolii; 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate;  

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;  

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;  

g) de a sesiza reprezentanţii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia cu privire la orice situaţie care ar 

pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice; 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;  

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia;  

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare 

la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

 m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului 

şcolar;  

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;  
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p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament 

şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 

circulaţie;  

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere 

a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.  

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările 

medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a 

personalului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

 

Interdicţii  

Art. 166. Elevilor le este interzis:  

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete 

de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

b) să introducă şi să difuzeze, în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, materiale care, prin conţinutul 

lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă 

violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;  

c) să blocheze căile de acces în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;  

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia de orice tipuri de 

arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile 

personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, în conformitate cu prevederile legale;  

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, 

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

urgenţă;  

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

 i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă 

în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia şi în 

afara ei;  
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k) să părăsească perimetrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia în timpul programului şcolar, cu 

excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;  

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia şi al diriginţilor; 

 

Sancţionarea elevilor  

Art. 167 - (1) Elevii din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, care săvârşesc fapte prin care se încalcă 

dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea 

acestora.  

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii 

răspund conform legislaţiei în vigoare.  

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.  

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:  

a) observaţie individuală;  

b) mustrare scrisă;  

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, bani de liceu, a bursei 

profesionale;  

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;  

e) preavizul de exmatriculare;  

f) exmatriculare.  

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz; 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în 

orice context.  

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.  

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

 

Sancţiuni  

Art. 168 - (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.  

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, 

care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia  
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Art. 169 - (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 

învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al 

consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 

semestrului.  

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este 

posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.  

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

Art. 170 - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.  

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de Consiliul Profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

Art. 171. - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se 

consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.  

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.  

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

Consiliului clasei. 

Art. 172. – (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii 

care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 

singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta 

se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 (2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.  

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

Consiliului clasei. 

Art. 173. –(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.  

(2) Exmatricularea poate fi:  

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu;  

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. 
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(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ – liceal, pentru motive imputabile, se pot transfera, 

în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act 

normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a 

regulamentelor specifice. 

Art. 174. - (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de 

învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri 

grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii 

de învăţământ, sau apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral al unităţii de învăţământ. 

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de 

studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an 

şcolar. 

 (3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.  

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, în Catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.  

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 175. - (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către 

Consiliul Profesoral. 

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în Consiliul Profesoral, la propunerea 

consiliului clasei.  

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.  

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 Art. 176.- (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, 

pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către Consiliul Profesoral.  

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se 

stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de 

învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a 

consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe 

din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.  

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, în catalogul 

clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
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Anularea sancţiunii 

 Art. 177. - (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 166, alin. (4), lit. a-e) 

dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la 

încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată 

sancţiunii, poate fi anulată.  

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea 

care a aplicat sancţiunea. 

 

 

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs  

Art. 178. - (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la 

o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

 (2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile 

de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

 

Pagube patrimoniale  

Art. 179. - (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor  Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din 

Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie 

bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.  

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de 

manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot 

fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 

Contestarea  

Art. 180. - (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 128 se adresează, de 

către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de 

Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, 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 Liceului 

cu Program Sportiv Alba Iulia. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi 

atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, 

conform legii.  

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 
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REPREZENTAREA ELEVILOR 

Moduri de asociere în vederea reprezentării  

Art. 181. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:  

a) consiliul elevilor;  

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

Moduri de reprezentare  

Art. 182. Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:  

a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi 

structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;  

b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau 

consultative din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia; 

c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia, conform legii;  

d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;  

e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;  

f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv 

organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 

Elevii reprezentanţi  

Art. 183. Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:  

a) preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor;  

b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliul Naţional 

al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce 

au prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor;  

c) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

d) reprezentanţii elevilor în comisiile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, inspectoratul şcolar, 

autorităţilor locale sau centrale. 

 

Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor  

Art. 184. (1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau 

consultative ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de 

către elevii unităţii de învăţământ. 

 (2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, 

indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socio- economic, convingeri sociale sau 

politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie 

generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.  

(3) Cadrelor didactice sau personalului administrativ din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia le este 

interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de 
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reprezentare. Influenţarea alegerilor se sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei 

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

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-

un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor. Relaţia dintre elevii reprezentanţi şi 

structurile asociative reprezentative.  

Art. 185. - (1) Asociaţiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învăţământ, fie 

direct, fie prin sucursale sau filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a 

reprezentanţilor elevilor. 

 (2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative. 

 

Drepturile elevilor reprezentanţi  

Art. 186. Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:  

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi 

informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;  

b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din 

calitatea de reprezentant;  

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente 

calităţii de elev reprezentant; 

d) de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului 

reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul 

comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 

 

Îndatoririle elevilor reprezentanţi  

Art. 187. Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:  

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;  

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;  

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri 

politice, orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii;  

d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea 

informaţiilor în timp util;  

e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;  

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de 

atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;  

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-

ul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ;  

h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea 

deciziilor care privesc elevii, precum şi alte informaţii de interes. 

 

Asocierea elevilor – Drepturi  ale formelor de asociere ale elevilor  
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Art. 188. Consiliul Naţional al Elevilor şi asociaţiile reprezentantive ale elevilor au următoarele 

drepturi:  

a) dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea învăţământului 

preuniversitar şi a procesului educaţional, după caz şi după nivelul de reprezentativitate;  

b) dreptul de a folosi spaţiul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea obiectivelor asumate şi pentru a 

derula activităţile interne, cu acordul Consiliului de Administraţe al unităţii de învăţământ, în condiţiile 

legii; 

 

Asociaţiile reprezentative ale elevilor  

Art. 189. - (1) Sunt considerate asociaţii reprezentative ale elevilor organizaţiile neguvernamentale, 

înfiinţate în baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:  

a) au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor şi drepturilor elevilor;  

b) nu fac propagandă politică partizană sau religioasă;  

c) au cel puţin 75% dintre membri elevi în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc.  

(2) Asociaţiile reprezentative îşi pot desfăşura activitatea la nivel naţional, judeţean, local sau şcolar.  

(3) Filialele sau sucursalele asociaţiilor reprezentative au acelaşi statut reprezentativ, în raport cu 

scopul înfiinţării acestora. 

 

Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor  

Art. 190. - (1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului 

lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.  

(2) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din 

reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 

 

 

 

Mod de organizare  

Art. 191. - (1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor 

din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct.  

(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi 

nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.  

(4) Consiliul profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia desemnează un cadru didactic care 

va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica 

în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(5) Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia sprijină activitatea Consiliului Şcolar al 

Elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu 

pentru întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. 
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Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a 

afecta derularea activităţilor educaţionale. 

 

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 192. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:  

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, directorului/directorului 

adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru 

aceştia;  

b) apără drepturile elevilor la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia şi sesizează încălcarea 

lor;  

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea Liceului 

cu Program Sportiv Alba Iulia despre acestea şi propunând soluţii;  

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;  

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;  

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;  

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii 

dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;  

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată Liceul cu Program Sportiv 

Alba Iulia;  

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia;  

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în 

care posturile sunt vacante;  

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii; 

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie;  

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie 

din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii;  

o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la 

nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile 

educative extraşcolare realizate. 

 

Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 193. - (1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia este Adunarea Generală.  

(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia este 

formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

(3) Consiliul elevilor din Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are următoarea structură:  

a) Preşedinte;  
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b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;  

c) Secretar;  

d) Membri: reprezentanţii claselor.  

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 194. - (1) Elevii din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia aleg prin vot universal, secret şi liber 

exprimat Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului 

de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a 

directorului unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al 

Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de 

Administraţie.  

(5) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul liceal activează în Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii.  

(6) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are 

următoarele atribuţii:  

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor;  

b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ;  

c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia;  

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a 

libertăţii de exprimare; 

e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta 

nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului;  

(7) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate 

este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie. 

 

Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 195. - (1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba 

Iulia are următoarele atribuţii:  

a) monitorizează activitatea departamentelor;  

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;  

c) elaborează programul de activităţi al consiliului;  

(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 

vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de 

activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.  
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Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 196 - (1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are 

următoarele atribuţii:  

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia;  

b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor.  

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi 

prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu 

votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie. 

 

Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 197. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se vor 

desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte. 

 

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 198. - (1) Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are în 

componenţă departamentele prevăzute în propriul regulament.  

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure 

aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al 

Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al 

Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia care înregistrează trei absenţe nemotivate 

consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.  

(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au datoria de a 

prezenta Consiliului de Administraţie, respectiv Consiliului Profesoral, problemele specifice 

procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.  

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de 

larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia. 

(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. 

Votul poate fi secret sau deschis. 

 

 

CAPITOLUL II  

Activitatea educativă extrașcolară  

Art. 199. Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc de 

dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței 

școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.  
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Art. 200. — (1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara 

orelor de curs.  

(2) Activitatea educativă extrașcolară din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se poate desfășura fie 

în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi 

sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de 

divertisment.  

Art. 201. — (1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, 

antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.   

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, 

festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și 

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise 

etc.  

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de 

antepreșcolari/preșcolari/elevi, de către educatorpuericultor/educatoare/învățător/institutor/profesor 

pentru învățământul preșcolar/primar/profesor diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către 

coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.  

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în Consiliul Profesoral al Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale 

consiliului reprezentativ al și a asociației părinților, acolo unde acestea există, a tutorilor sau 

susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.   

(5) Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor 

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

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.  

(6) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de Consiliul de Administrație al 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

Art. 202.  Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia se centrează pe:   

a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie;   

b) gradul de responsabilizare și integrare socială;   

c) cultura organizațională;   

d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.  

Art. 203. — (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare.  

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia este prezentat și dezbătut în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de 

Administrație.  

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.   
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Art. 204. Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia este parte a evaluării instituționale.  

 

CAPITOLUL III  

Evaluarea copiilor/elevilor  

SECȚIUNEA I 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare  

Art. 205. Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării.  

Art. 206. — (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivel de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real 

elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.   

(3) Rezultatul evaluării, exrimat prin calificativ, notă, punctaj ect. nu poate fi folosit ca mijloc de 

coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.  

Art. 207. — (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului 

școlar.   

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a 

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale 

copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de 

către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice.  

Art. 208. — (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile 

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:  

a) chestionări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente și activități practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  

f) interviuri;  

g) portofolii;  

h) probe practice;  

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate 

cu legislația națională.  

(2) În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu 

excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.  

Art. 209.  Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se 

elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a 

Curriculumului național.  
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Art. 210. — (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:  

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelurile preșcolar și clasa pregătitoare;  

b) calificative la clasele I—IV;  

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar; 

d) pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor 

organizate la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, conform prezentului regulament, se 

acordă nota 1 sau calificativul insuficient. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: 

„Calificativul/data‖ sau „Nota/data‖, cu excepția celor de la nivelurile preșcolar, care sunt trecute în 

caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.  

Art. 211. — (1) Pentru nivelurile preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, 

tutorii sau susținătorii legali.  

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.  

(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 

exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul 

săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs 

pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.  

(4) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de 

numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de 

regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(5) Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare a 

acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată 

acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de 

învățământ până la sfârșitul anului școlar.  

Art. 212. — (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au 

obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament.  

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt 

evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de 

unitatea de învățământ.  

(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare 

a fiecărui elev.  

Art. 213. — (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note 

prevăzut de prezentul regulament.  

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială 

se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 

50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

87 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei 

de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se 

calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4‖, unde „M‖ reprezintă media la evaluarea periodică, 

iar „T‖ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește 

la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un 

semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a 

fost scutit devine calificativul/media anuală.  

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu 

cerneală roșie.  

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

toate disciplinele/modulele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 

module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.  

Art. 214. — (1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de 

studiu.  

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se 

aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în 

perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 

sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.  

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul 

dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:  

a) progresul sau regresul elevului;  

b) raportul efort-performanță realizată;  

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul 

didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.  

Art. 215. — (1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale la fiecare disciplină se 

consemnează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către 

învățători/institutori/ profesorii pentru învățământul primar.  

(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior  mediile semestriale și anuale pe disciplină 

se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se 

consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.  

Art. 216. — (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în 

semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.  

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.‖ sau „scutit medical în anul școlar.‖, specificând 
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totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la 

dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele 

de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la 

aceste ore se consemnează în catalog.  

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, 

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

arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.  

Art. 217. Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele 

naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor 

structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în 

care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia aparțin. În 

cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor 

la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele 

respective, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform 

prezentului regulament.  

Art. 218. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care 

doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere 

adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.  

(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

(3) În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major 

decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a 

elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.  

(4) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 

condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.  

(5) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) li se vor asigura activități educaționale 

alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.  

Art. 219. — (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare 

disciplină de studiu cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient‖, iar la purtare, media anuală 

6,00/calificativul „Suficient‖.  

Art. 220. — (1) Elevii din clasele cu profil sportiv, care nu au media de cel puțin 6 la disciplina 

principală de specialitate, sunt declarați necorespunzători pentru acest profil/specializare.  

 (2) Elevii menționați la alin. (1)  sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte 

profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și 

funcționare a unităților în cauză.  

Art. 221.  Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația 

școlară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:  

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

semestru la disciplinele respective;  
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b) au fost scutiți de frecvență de către directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia în urma unor 

solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice 

și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;  

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;  

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;  

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

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către 

cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.  

Art. 222. — (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru 

săptămâni de la revenirea la școală.  

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor 

consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.  

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe 

semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a celor 

amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de Consiliul de 

Administrație. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în 

sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de 

examene de corigențe. Elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv clasa I care nu se 

prezintă la sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară. 

Art. 223. — (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient‖/medii anuale sub 

5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de 

încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.  

 (2) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o 

perioadă stabilită de minister.  

Art. 224. — (1) Sunt declarați repetenți:  

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient‖/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline 

de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care 

nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de  

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient‖/media anuală mai mică de 6,00;  

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu promovează 

examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;  

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină;  

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent 

prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de 

învățământ‖, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 

ani‖.  

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul 

clasei, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare 

și evaluările finale pentru clasa I, privind  dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitivă, a limbajului 

și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare rămân în 
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colectivele în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/ 

recuperare școlară, realizat de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar, împreună cu un 

specialist de la centrul județean de resurse și asistență educațională 

 Art. 225. — (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o 

repetă, la Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la 

clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.  

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior declarați repetenți la sfârșitul primului an de 

studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată.  

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de 

studiu se poate repeta o singură dată.  

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

școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate realiza în învățământul cu 

frecvență redusă.  

Art. 226. — (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură 

disciplină de învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în 

cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.  

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de 

la afișarea rezultatelor examenului de corigență.  

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an școlar.  

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre didactice 

decât cele care au făcut examinarea anterioară.  

Art. 227. — (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată 

materia studiată în anul școlar, conform programei școlare.  

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai 

din materia acelui semestru.  

(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în anul 

școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.  

(4) Disciplinele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în 

curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul și care 

nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele 

obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, 

fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.  

(5) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care 

se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază 

la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la 

disciplinele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării 

profesionale a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului 

reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective.  

(6) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii.  
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(7) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă. În 

situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile 

semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii 

anuale pentru disciplina respectivă.  

(8) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al 

elevului/elevul major își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului 

programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale din unitatea de 

învățământ primitoare.  

(9) În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opționale pe care 

le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are situația școlară încheiată 

pe primul semestru, cât și cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În acest caz, 

media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.  

(10) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ 

primitoare disciplinele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și 

în cazul elevilor declarați amânați.  

Art. 228. — (1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, 

încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această 

vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma 

de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă.  

(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru  ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care 

nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au depășit cu 

mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu și-au finalizat învățământul 

secundar  inferior, gimnazial  pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A doua 

șansă‖, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

Art. 229. — (1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut,  au urmat cursurile într-o unitate de 

învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe 

teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi 

calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea de către Inspectoratul Școlar 

Judetean Alba, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea 

examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, 

indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită școlarizarea.  

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind 

evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.  

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

face, prin decizie, de către directorul Liceului cu Program Spotiv Alba Iulia, în baza hotărârii 

Consiliului de Administrație luate în baza raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice 
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care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de 

învățământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct și un psiholog/ consilier școlar.  

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de: vârsta și nivelul 

dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma 

unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.  

(6) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei 

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

părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la 

unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite dosarul 

către inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este 

retransmis, în maximum 5 zile, de către inspectoratul școlar, către compartimentul de specialitate din 

minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a XII-a, pentru recunoașterea și echivalarea 

celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare.Ministerul Educației Naționale emite 

documentul de echivalare în termen de 30 de zile da la primirea dosarului. 

(8) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de 

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

România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).  

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea Inspectoratului Scolar 

Județean Alba , respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient 

este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la 

activitatea desfășurată — note, absențe etc.  

(10) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale 

din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial de Inspectoratului Scolar Județean Alba, 

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

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

(4) solicită inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în 

vederea încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.  

(11) În contextul prevăzut la alin. (10 Inspectoratului Scolar Județean Alba constituie o comisie de 

evaluare formată din cadre didactice și cel puțin un inspector școlar de specialitate, care evaluează 

elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate disciplinele 

din planul-cadru de învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. 

După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, 

fie prin recunoaștere și echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de 

desfășurare și rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de 

învățământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul 

persoanelor, indiferent de cetățenie sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în 

sistemul românesc, care revin în țară fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în 

străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul 
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României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări, care nu sunt înscrise în 

Registrul special al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.  

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

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

nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline acesta este evaluat, 

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

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

părintele, tutorele sau susținătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 

de ore de la afișarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu 

promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a 

promovat examenele la toate disciplinele.  

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învățământul românesc se face 

conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.Pentru persoanele care 

solicităsau beneficiază de o formă de protecție internațională, înscrierea în învățământul românesc, la 

oricare din formele de învățământ se poate face în cazul elevilor majori, la solicitarea acestor persoane 

sau, în cazul elevilor minori la solicitarea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.Înscrierea în 

învățământul românesc se poate face, în condițiile participării la cursul de inițiere în limba românăși, 

după caz, fie după primirea avizului privind recunoașterea sau echivalarea studiilor de către instituțiile 

abilitate, fie, după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin.(10), (11) și (12). Persoanele care solicită 

sau solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională pot opta pentru continuarea studiilor 

inclusiv în cadrul programului ,,A doua șansă‖,conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale simultan cu participarea la cursul de inițiere în limba română.  

(14) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 

învățământul obligatoriu din România.  

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar din România.  

Art. 230. — (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particular sau confesional din România, 

care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul 

în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului 

legal.  

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

învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate 

echivala anul școlar parcurs în străinătate.  

Art. 231. — (1) Consiliul Profesoral al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia validează situația 

școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul 

consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor 

corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 

7,00/calificative mai puțin de „Bine‖.  
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(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către învățător/institutor/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui 

semestru/an școlar.  

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal programul de 

desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.  

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

SECȚIUNEA a II-a  

Examenele organizate la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 232. — (1) Examenele organizate de Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia sunt:  

a) examen de corigență;  

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

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

promovarea unor astfel de examene;  

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregatitoare- profil inot , în 

vederea testării aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învățământul primar, 

aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

e) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa aV-a- profil sportiv, specializarile : 

baschet- fete, handbal- baieti , în vederea testării aptitudinilor specifice. 

f) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a – intensiv engleza , în 

vederea verificării nivelului de cunoaștere a limbii engleze.  

(2) Organizarea, în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a examenelor de admitere în învățământul 

liceal, precum și a examenelor și evaluărilor naționale se face conform metodologiilor aprobate prin 

ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 

învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în care 

părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de 

vârsta stabilită prin lege și se realizează de către Centrul județean de resurse și asistență educațională.  

 (7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de 

circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație 

internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai susține proba 

de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care 

optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu 

predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul în care numărul total al 

elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație 
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internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin 

examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.  

Art. 233.  Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.  

Art. 234.  La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ 

la alta nu se acordă reexaminare.  

Art. 235. — (1) Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice, 

după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă și proba 

orală.  

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării profesionale, 

este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea de-a doua probă de 

examen sunt stabilite de directorul unității de învățământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.  

(3) Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități.  

(4) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are 

în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe 

disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.  

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

caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.  

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

disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între 

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

numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie 

curriculară.  

Art. 236. — (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul primar și 

de 90 de minute pentru învățământul secundar și postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe 

tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, 

dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.  

(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didacticelev, pe baza biletelor de examen. 

Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la 

disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba 

biletul de examen cel mult o dată.  

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de acesta. 

Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. 

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

apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în 

favoarea elevului.  

(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 

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

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

președintele comisiei de examen.  
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(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după 

corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul 

său  

global; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între cei doi 

examinatori.  

Art. 237. — (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obține 

cel puțin calificativul „Suficient‖/media 5,00.  

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care susțin examenul 

de corigență, cel puțin calificativul „Suficient‖/media 5,00.  

(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii 

amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an 

școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.  

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau la 

examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obținută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.  

Art. 238. — (1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

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

ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an 

școlar.  

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, 

inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.  

Art. 239. — (1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru 

elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în 

catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către 

secretarul-șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, 

dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 

237  alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afișare.  

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, de 

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

șef/secretarul unității de învățământ.  

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală 

acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum și media obținută de elev 

la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de 

către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.  

(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia toate 

documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor 

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

târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 145 alin. (2).  

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

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia timp de un an.  
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(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, 

precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii 

de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a Consiliului Profesoral.  

Art. 240. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de 

reexaminare, învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte 

consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.  

 

CAPITOLUL IV  

Transferul copiilor și elevilor  

Art. 241. Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta, de la o unitate 

de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare 

profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu ROFUIP și ale 

regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul.  

Art. 242. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de 

învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității 

de învățământ de la care se transferă.  

Art. 243. — (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în 

învățământul liceal,elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate 

de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de 

antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu.  

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului 

maxim, în scopul efectuării transferului.  

Art. 244. — (1) În învățământul liceal  aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de 

pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de 

diferență.  

(2) Disciplinele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-

cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al 

unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei.  

Art. 245.  Elevii din învățământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea 

următoarelor condiții:  

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, 

dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se 

solicită transferul; în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene, acolo 

unde există, sau a documentelor medicale justificative și în situații excepționale prevăzute la art. 248 

alin. 4,  elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru 

sau înainte de începerea acestuia,cu respectarea condiției de medie, menționate anterior. În situații 

medicale excepționale ISJ Alba  cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului și fără respectarea 

condiției de medie 



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

98 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X—XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 

transferul;  

c) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasă în 

învățământul profesional cu durata de trei ani după susținerea examenelor de diferență, în limita 

efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare și 

funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;  

d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de trei ani se pot transfera 

doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și 

specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional 

cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de 

medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență;  

e) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență, 

cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I 

și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.  

Art. 246.  Elevii din învățământul liceal se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:  

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență, 

după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7,00 la fiecare 

disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; transferul se face, de 

regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, 

pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din 

învățământul cu frecvență;  

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență redusă, în 

limita efectivelor maxime de elevi la clasă;  

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență 

la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și după susținerea, 

dacă este cazul, a examenelor de diferență. Elevii din învățământul profesional și tehnic dual se pot 

transfera în învățământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susținerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferență, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit 

criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al  Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia. 

Art. 247. Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație 

internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei 

limbi de circulație internațională se realizează astfel:  

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învățământ 

la alta, de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal 

la o formațiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulație internațională vor susține un 

test de aptitudini și cunoștințe la limba modernă;  
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b) testul de aptitudini și cunoștințe va fi elaborat la nivelul unității de învățământ în care elevul se 

transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ;  

Art. 248. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de 

la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de 

interesul superior al copilului.  

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:  

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă,de regulă în perioada intersemestrială sau 

a vacanței de vară.Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba  în mod excepțional în cazurile 

prezentate la art.248 alin. (4). 

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.  

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau specializării 

se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară,conform hotărârii Consiliului de Administrație al 

unității de învățământ la care se solicită transferul.  

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:  

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului 

București;  

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția 

de sănătate publică;  

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;  

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;  

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv 

la celelalte clase;  

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație al inspectoratului școlar.  

Art. 249. Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu 

aprobarea Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 250 — (1) În mod escepțional elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională, declarați ,,Inat/Necorespunzător‖ pentru cariera militară, 

cei care comit abateri grave sau cei care nu mai doresc să urmeze cursurile respectivelor unități de 

învățământ se transferă în unități de învățământ din rețeaua Ministerului Educației Naționale în timpul 

anului școlar. Transferul se  potrivit prevederilor prezentului regulament precum și a reglementărilor 

specifice ministerelor de care aparțin unitățile de învățământ unde este înmatriculat elevul. 

Art. 251. — (1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în condițiile prezentului regulament.  

Art. 252.  Elevii din Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se pot transfera în învățământul particular, 

cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și 

funcționare.  
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Art. 253. — (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora se 

pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de 

masă și invers.  

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 

către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. Decizia 

de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean 

de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.  

Art. 254. După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite 

situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă 

elevul este obligată să trimită la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia situația școlară a celui transferat, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de la unitatea 

de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.  
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TITLUL VIII 

EVALUAREA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziții generale  

Art. 255.  Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:  

a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;  

b) evaluarea internă și externă a calității educației.  

Art. 256. — (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate de 

evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare 

explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele 

asumate în funcționarea acestora.  

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister, prin 

inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.  

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:  

a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare—învățare—evaluare;  

b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de 

învățământ.  

(4) Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și personalul didactic nu pot refuza inspecția 

școlară, cu excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceștia nu își 

pot desfășura activitățile profesionale curente. 

 

 

CAPITOLUL II   

Evaluarea internă a calității educației  

Art. 257. — (1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia și este centrată preponderent pe rezultatele învățării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul 

preuniversitar.  

Art. 258. — (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia funtioneaza Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).  

(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și 

propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.  

(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.   

Art. 259. — (1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 

calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.   
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(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu 

respectarea legislației în vigoare.  

Art. 260. Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare 

internă a activității din unitatea de învățământ.  

 

CAPITOLUL III   

Evaluarea externă a calității educației  

Art. 261. — (1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților 

de învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării 

periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Preuniversitar.   
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TITLUL IX 

PARTENERII EDUCAȚIONALI 

 

CAPITOLUL I   

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 262. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai antepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt 

parteneri educaționali principali ai Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.  

(2) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informațiile legate de 

sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.  

(3) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de 

învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie—școală.  

Art. 263. — (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 

informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații 

referitoare numai la situația propriului copil.  

Art. 264. — (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 

unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:  

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul 

adjunct al unității de învățământ;  

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;  

d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte;  

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.  

(2) Consiliul de Administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau 

susținătorilor legali în unitățile de învățământ.  

Art. 265.  Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare.   

Art. 266. — (1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul unității 

de învățământ implicat, educatorulpuericultor/educatoarea/învățătorul/institutorulprofesorul pentru 

învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În 

situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul 

legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea 

rezolvării problemei.  

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului 

școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală.   
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CAPITOLUL II   

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 267. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 

asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor.  

(2) 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.  

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 

administrație al unității de învățământ.  

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, 

tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării stării 

de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ.  

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui 

sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului 

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

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, cauzate de elev.  

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului sau elevului din învățământul primar are 

obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de 

activitate, împuternicește o altă persoană.  

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul 

inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia 

într-o unitate de învățământ din străinătate.  

(8*) Dispozițiile alineatului (7) nu se aplică în cazul în care transportul copiilor la și de la unitatea de 

învățământ se realizează cu microbuzele școlare. Asigurarea securității și siguranței în unitatea de 

învățământ la venirea și părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabilește 

prin Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, conform 

hotărârii Consiliului de Adminstrație.  

Art. 268.  Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a 

personalului unității de învățământ.   

Art. 269. — (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 

copiilor/elevilor.   
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(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 267 alin. (6), art. 268 și art. 269 atrage răspunderea persoanelor 

vinovate conform dreptului comun.  

 

CAPITOLUL III   

Adunarea generală a părinților  

Art. 270. — (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu.  

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a echipei 

manageriale a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia privind activitățile și auxiliarele didactice și 

mijloacele de învățământutilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării 

copiilor/elevilor..  

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi și nu 

situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența 

părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.  

Art.271. — (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către  educatorul 

/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către 

președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al 

elevilor clasei.   

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 

copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 

prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se 

pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.   

 

CAPITOLUL IV   

Comitetul de părinți  

Art. 272. — (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează 

și funcționează comitetul de părinți.  

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală 

a părinților, convocată de educatoarea/învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar 

sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.  

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 de zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.  

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un 

președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile 

fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte.  

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.  

Art. 273.  Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:  
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a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile se iau 

cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;  

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la 

nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ;  

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, asigurarea 

siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar;  

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a grupei/clasei și 

unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și 

atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de 

părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;  

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și 

modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;  

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;  

g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și 

extracurriculare;  

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 

acestea există.  

Art. 274.  Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor 

sau susținătorilor legali în relațiile cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți și, 

prinaceta/aceasta, în relație cu conducerea Liceului cu Program Sportiv alba Iulia și alte foruri, 

organisme și organizații.  

Art. 275. — (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți 

cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este 

obligatorie.  

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.  

(3) Este interzisă și constitue abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia în strângerea fondurilor.  

 

 

CAPITOLUL V   

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți  

Art. 276. — (1) La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia funcționează Consiliul 

reprezentativ al părinților.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 

comitetelor de părinți.  
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(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea 

de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta 

cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în 

activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.  

(4) La nivelul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a constituit Asociația de părinți în conformitate 

cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile, numita- Asociatia pentru performanta a 

elevilor de la LPS Alba Iulia. 

Art. 277. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale 

căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței.  

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea 

ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de 

unul dintre vicepreședinți.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor 

legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.  

(4) Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din numărul total 

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

În situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se revoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară 

în prezența a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

 (5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 

juridice.  

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.  

Art. 278. Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:   

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia școlii, inclusiv din oferta națională;  

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol 

educativ din comunitatea locală;  

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a 

absenteismului și a violenței în mediul școlar;  

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;  

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;  

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;  

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, 

tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;  

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile 

nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de 

ocrotire;  
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i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenților;  

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a 

absolvenților;  

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;  

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;  

m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în 

internate și în cantine;  

n)  susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după 

școală‖.  

Art. 279. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri 

privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, 

donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care 

vor fi utilizate pentru:  

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;  

b) acordarea de premii și de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;  

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială 

precară;  

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin hotărâre 

de către  adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.  

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, 

regional și național.  

 

CAPITOLUL VI   

Contractul educațional  

Art. 280. — (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.   

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul 

regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia Consiliului 

de Administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.  

Art. 281. —  (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul Liceului 

cu Program Sportiv Alba Iulia. 

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul  educațional se pot realiza printr-un act 

adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.  

Art. 282. — (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale 

părților semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, 
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tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, 

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.   

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.  

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul 

educațional.   

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul 

educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în 

cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.  

 

CAPITOLUL VII   

Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și alți 

parteneri educaționali 

Art. 283. Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale 

colaborează cu Consiliul de Administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia. 

Art. 284. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, 

instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și 

nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.   

Art. 285. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, 

furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea 

poate organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii 

educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.  

Art. 286.  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 

prezentului regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu 

organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de 

timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și 

activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală‖.  

Art. 287. — (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 

activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia  

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.  

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru 

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea 

securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.  

Art. 288. — (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia încheie parteneriate și protocoale de colaborare 

cu operatorii economici.   
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(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea 

securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, 

asigurarea transportului la și de la operatorul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle 

elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Art. 289. — (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia încheie protocoale de parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, 

alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare 

instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.   

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare.  

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, în 

protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității 

copiilor/elevilor.  

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin 

comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.  

(5) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula 

activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea 

personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin 

instituțiile respective.  

(6) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a 

activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.  
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TITLUL X 

ACCESUL IN UNITATE 

 

Art. 290. Accesul persoanelor străine se face doar pe intrarea principală, unde vor fi legitimate de 

personalul de pază, conform procedurii înregistrata cu nr. 1640/19.11.2012. În cazul în care în școală 

pătrund persoane străine fără a se legitima și a fi înregistrate în registru, sau persoane turbulente, sau 

aflate sub influența băuturilor alcoolice directorul unității sau profesorul de serviciu va solicita 

interventia poliâiei și aplicarea prevederilor Legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor 

străine în instituțiile publice. 

Art. 291. Elevii pot intra în incinta Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia numai dacă poartă 

uniforma Școlii (sacou+ cravata cu emblema scolii, conform procedurii inregistrata cu nr. 

1641/19.11.2012). Ieșirea elevilor din incinta școlii în timpul programului școlar sau a pauzelor este 

interzisă, cu excepția cazurilor în care elevii sunt învoiți și au bilet de voie semnat de 

învățător/dirigintele clasei și de director. 

Art. 292. Accesul cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic se 

face pe intrarea principala, pe bază de cartelă. 

Art. 293. Pentru asigurarea securitatii și sigurantei elevilor, a personalului și  a bunurilor aflate în 

dotarea școlii, cât și pentru preîntâmpinarea violenței în Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, 

activitatea în școală este parțial monitorizată video.  
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TITLUL XI 

REGULI DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT ŞI  DE   COMPORTAMENT AL 

ELEVILOR ÎN TIMPUL ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

CAPITOLUL I 

 

Art. 294. La fiecare început de an şcolar elevii au obligaţia să-şi controleze starea de sănătate şi să 

prezinte, în prima săptămână de şcoală avizul medical „apt pentru educaţie fizică şi sport‖  

Art. 295. Scutirile de educaţie fizică şi sport temporare, semestriale sau anuale, vor fi prezentate 

profesorului de educaţie fizică şi sport, specificând în aceasta boala şi perioada în care a fost eliberat, 

precum şi viza cabinetului unităţii de învăţământ din care face parte elevul. 

Art. 296. Elevii scutiţi au obligaţia de a asista la orele de educaţie fizică şi sport conform 

regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiar. 

Art. 297. Elevii sunt obligaţi ca la începutul fiecărei ore sau pe parcursul acesteia să anunţe profesorul 

când au probleme de sănătate. 

Art. 298.  Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci. 

Art. 299. Elevii au obligaţia de a se prezenta la lecţiile de educaţie fizică, antrenament sportiv şi 

P.S.P.(pentru clasele mozaic) numai în echipament sportiv(pantofi sport, şosete, şort, tricou/maiou şi 

trening)  adecvat stării atmosferice în care se desfăşoară activitatea. 

Art. 300. Elevilor care nu respectă indicaţiile art. 294-295   li se vor aplica sancţiunile prevăzute în 

Regulamentul de Ordine Interioară. 

Art. 301. Pe timpul desfăşurării activităţilor practice elevii nu au voie să poarte: ceasuri, brăţări, inele, 

lănţişoare, clame voluminoase, bentiţe din materiale rigide, etc. 

Art. 302. Elevii nu au voie să intre în sala de educaţie fizică si să desfăşoare activităţi fizice decât în 

prezenţa profesorilor. 

Art. 303. Se interzice accesul elevilor la instalaţiile electrice sau la alte instalaţii care nu sunt necesare 

activităţii pe care o desfăşoară fără încuviinţarea profesorului. 

Art. 304. Este interzisă părăsirea orei de educaţie fizică pentru participarea la activităţi extra-

curriculare fără a  avea acordul profesorului. 

Art. 305. Exersarea săriturilor la aparate şi a elementelor acrobatice din gimnastică, se va face numai 

la indicaţia profesorului şi cu ajutorul acestuia sau a unui elev desemnat de profesor. 

Art. 306. Elevii au obligaţia să nu execute niciun exerciţiu la sol sau la aparate până când locul 

respectiv nu a fost părăsit de elevul executant. 

Art. 307. Este interzisă lovirea mingilor de baschet, volei, handbal, cu piciorul. 

Art. 308. Exersarea aruncărilor(cu mingea de oină sau greutate se efectuează numai sub directa 

supraveghere a profesorului, asigurându-se spaţiul de protecţie corespunzător. 

Art. 309. Manevrarea aparatelor şi a saltelelor de gimnastică se face în perfectă ordine şi sub directa 

supraveghere a profesorului. 

Art. 310. Materialele necesare orelor se vor aduce de către elevii responsabili la momentele respective. 
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Art. 311. Este interzisă pe timpul pauzelor folosirea mingilor în sălile de clasă sau pe coridoarele 

şcolii. 

Art. 312. Păstrarea curăţeniei este obligatorie pentru toţi elevii.  

Art. 313. Deplasarea elevilor dinspre sălile de clasă spre sala de educaţie fizică, se va face numai în 

coloană câte unul, pe partea dreaptă, fără a alerga. 

Art. 314. Sunt interzise împingerea, tragerea, piedica, injuriile, şicanările de orice tip în timpul 

executării anumitor elemente motrice. 

Art. 315. Fumatul şi guma de mestecat sunt interzise elevilor în incinta bazelor sportive şi a sălilor de 

sport. 

Art. 316. Elevii au obligaţia să fie prezenţi în timp util în sală, să posede echipament curat 

(încălţăminte de schimb) şi să aştepte pe bancă profesorul până la începerea orei. 

Art. 317.  Pentru activităţile sportive desfăşurate în aer liber, elevii au următoarele obligaţii:  

(1)- să se deplaseze spre locurile în care se desfăşoară ora, în mod civilizat, folosind drumurile de 

acces; 

(2)- să nu escaladeze şi să nu se caţere pe garduri, porţi, panouri etc. 

Art. 318.  Accesul persoanelor străine este stric interzisă în sala de sport fără acordul profesorilor. 

 

CAPITOLUL II 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA COMPETIŢII SPORTIVE 

 

            Activităţile legate de organizarea şi participarea elevilor la competiţii, atât în cadrul şcolii, cât 

şi în afara acesteia, impun respectarea următoarelor reguli: 

Art. 319.  În toate ocaziile, atât pe parcursul deplasărilor la competiţii, cât şi în timpul desfăşurării 

acestora, elevii trebuie să aibă o conduită civilizată, respectând cu stricteţe indicaţiile profesorului. 

Art. 320 Elevii vor concura numai în echipament corespunzător întrecerilor respective. 

Art. 321.  În concursurile organizate în afara şcolii elevii vor merge numai însoţiţi de profesori, vor 

respecta legile de circulaţie şi vor utiliza corect mijloacele de transport. 
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TITLUL XII 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA 

IULIA SI ALE ANGAJATILOR CONFORM: 

LEGII 53/2003/ CODUL MUNCII 

LEGII EDUCATIEI NATIONALE NR.1/2011 

CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE   

Art. 322  Prezentul capitol este elaborat in scopul stabilirii la nivelul angajatorului, Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile 

angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale 

salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile 

aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice.  

Art. 323. Prezentul capitol este emis cu respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei 

forme de incalcare a demnitatii, in temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul 

muncii, republicat.  

 Art. 324.  Scopul prezentului capitol este acela de a asigura functionarea Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia in conditiile unui climat intern judicios, corect, demn si placut, propice inaltei performante 

institutionale si individuale a angajatilor si elevilor.  

 Art. 325.  - (1) Prevederile prezentului capitol se aplica tuturor salariatilor Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia, indiferent de forma si durata contractului individual de munca, de categoria de 

salariati in care se incadreaza, de functia pe care o detin sau de pozitia ierarhica ocupata, respectiv:   

* personal didactic (de predare, de conducere);   

* personal didactic auxiliar, definit de prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea invatamantului;   

* personal nedidactic.   

(2) Salariatii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia delegati/detasati la alte institutii sunt obligati sa 

respecte, pe langa regulile de comportare si de disciplina a muncii din prezentul Regulament Intern, si 

pe cele prevazute in Regulamentul unitatii la care sunt delegati/detasati.  (3) Salariatii delegati/detasati 

ai unei alte institutii sunt obligati sa respecte atat normele prevazute in Regulamentul Intern al unitatii 

care a dispus delegarea/detasarea, cat si dispozitiile prezentului Regulament Intern.    

Art. 326. Toate categoriile de salariati isi vor desfasura activitatea in cadrul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia in baza unor contracte, conventii sau acorduri, dupa caz, in acord cu legislatia in 

vigoare si cu reglementarile interne ale unitatii.  
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CAPITOLUL II 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA SI 

ALE SALARIATILOR SAI  

A. Drepturile si obligatiile salariatilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

Art. 327. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;  

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;  

c) dreptul la concediu de odihna anual;  

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;  

e) dreptul la sanatate si securitate in munca;  

f) dreptul la acces la formare profesionala.  

Art. 328. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:  

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplinii atributiile ce ii revin conform 

fisei postului;  

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;  

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;  

d) obligatia de a respecta masurile de sanatate si securitate a muncii in unitate;  

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu;  

 

B. Drepturile si obligatiile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

Art. 329.  Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:  

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva  legalitatii lor;  

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;  

c) sa constate savirsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de munca si regulamentului intern;  

d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.  

Art. 330.  Angajatorului, ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:  

a) sa inmaneze un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;  

b) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg  din contractele  individuale de munca, din 

contractul colectiv de munca si din lege;  

c) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de 

munca si conditiile corespunzatoare de munca;  

d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 

activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si 

specialitate;  

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.  

Art. 331.  Obligatiile si drepturile partilor pe durata executarii contractului individual de munca   pot fi 

stabilite si prin clauze specifice, astfel:  

clauza cu privire la formarea profesionala;  

clauza de neconcurenta;  
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clauza de mobilitate;  

clauza de confidentialitate;  

clauza de stabilitate.                         

Art. 332. - (1) Personalul didactic din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are drepturi si 

obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prevederile contractului colectiv de munca, precum 

si din prezentul Regulament intern.  

(2) Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala care 

garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.     

  

CAPITOLUL III 

REGULI DE DISCIPLINA A MUNCII IN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV 

ALBA IULIA  

Art. 333.  Salariatul are urmatoarele obligatii de disciplina a muncii:  

a. sa semneze condica de prezenta, la prezentarea la unitate.  

b. sa respecte regulile interne de acces si de plecare din unitate.; 

c. sa se supuna controlului de poarta realizat in conformitate cu regulile stabilite de unitate pentru 

serviciul propriu de paza;   

d. sa respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regulament Intern;   

e. in timpul lucrului sa nu paraseasca locul sau de munca, decat daca acest lucru este permis de 

sarcinile care-i sunt atribuite si/sau de dispozitia conducatorului direct al locului de munca, cu exceptia 

situatiilor de pericol iminent;  

f. sa utilizeze complet timpul de munca pentru realizarea sarcinilor de serviciu prevazute in fisa 

postului sau care i-au fost incredintate de conducatorul sau direct conform legii;  

g. personalul didactic are obligatia sa se prezinte la punctul de lucru cu minim  15 minute inainte de 

inceperea efectiva a  activitatii didactice desfasurate cu copiii, pentru a avea timpul  necesar pregatirii 

pentru activitatea specifica; 

h. personalul didactic are obligatia sa desfasoare activitatea de pregatire metodica in sediul unitatii  de 

invatamant cel putin o data pe saptamana , in vederea prestarii corespunzatoare a activitatii didactice  

care ii revine prin contractul individual de munca la nivelul unitatii; 

i. sa folosesca un limbaj si o atitudine civilizata cu colegii sai de munca, cu subalternii si cu personalul 

de conducere al unitatii; orice disputa de natura personala pe teritoriul Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia  si in timpul programului normal de lucru este interzisa si constituie abatere disciplinara; 

j. sa aplice normele legale de securitate si sanatate in munca si de prevenire si stingere a incendiilor; sa 

anunte imediat orice situatie care poate pune in pericol locul sau de munca sau orice situatie de pericol 

iminent;  

k. sa participe la intruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodica de protectie a muncii si 

P.S.I.;  

l. sa nu absenteze nemotivat de la serviciu; orice absenta nemotivata constituie abatere disciplinara, cu 

toate consecintele care decurg din prezentul Regulament intern; acumularea unui numar de 3 (trei) zile 

de absente nemotivate consecutive sau la implinirea unui numar de 10 (zece) zile de absente 
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nemotivate intr-un interval de 2 (doua) luni, atrage desfacerea disciplinara a contractului individual de 

munca;  

m. sa anunte, in maximum 48 de ore, situatia de boala si obtinerea certificatului medical legal, in 

situatie contrara fiind absent nemotivat, actele medicale nefiind luate in considerare; in cazuri temeinic 

justificate legate de imposibilitatea salariatului de a anunta situatia dificila din punct de vedere medical 

in care se afla aceasta regula nu se aplica;  

n. sa-si efectueze verificarea medicala la angajare si periodica, pe durata executarii contractului 

individual de munca;  

o. sa anunte Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) despre orice modificare a datelor personale 

intervenita, pentru o corecta preluare in sistemul informatic al asigurarilor sociale obligatorii si de 

impozitare a veniturilor, precum si pentru o evidenta corecta la nivelul angajatorului;  

p. sa participe, in caz de calamitate, la salvarea si punerea la adapost a bunurilor unitatii, in 

conformitate cu planurile de evacuare aprobate de conducerea scolii.;  

q. sa respecte orice alte masuri luate de conducerea unitatii, care vizeaza imbunatatirea conditiilor de 

securitate si sanatate in munca si de dezvoltare a capacitatilor tehnice ale locului sau de munca.  

Art. 334.  Salariatilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia le este interzis:  

a. sa consume bauturi alcoolice in timpul prezentei in spatiile si pe teritoriul unitatii sau sa se prezinte 

la programul de lucru in stare de ebrietate;  

b. sa presteze munci contrare recomandarilor medicale;  

c. sa adreseze injurii sau jigniri celorlalti salariati sau sefilor pe linie ierarhica; sa adreseze  

injurii sau jigniri elevilor si/sau vizitatorilor unitatii; sa vorbeasca pe un ton ridicat cu ceilalti salariati, 

cu conducerea unitatii sau cu  copiii scolarizati in unitatea de invatamant , cu parintii acestora , precum 

si cu orice alte persoane cu care intra in contact in incinta unitatii ;  

d. sa comita acte imorale, violente sau degradante;   

e. sa introduca materiale toxice sau inflamabile, cu exceptia materialelor de acest gen aprovizionate, 

depozitate si utilizate corespunzator de catre unitate, in scopul acoperirii nevoilor curente ale acesteia, 

dupa caz;  

f.sa introduca si sa consume substante stupefiante;  

g. sa introduca, sa raspandeasca sau sa afiseze manifeste de orice fel in incinta unitatii; h.sa desfasoare 

in incinta unitatii activitati politice de orice fel;  

i.sa efectueze in incinta unitatii si/sau la locul sau de munca/postul sau de lucru, alte lucrari sau sa 

presteze alte activitati decat cele care constituie obligatii de serviciu; sa foloseasca mijloacele de 

comunicatie (telefon, fax etc), cat si cele de birotica in alte scopuri decat cele care privesc operatiile si 

interesele unitatii, dupa caz;   

j. sa foloseasca telefonul mobil  in timpul orelor de curs.  

k.sa primeasca de la o institutie, client sau terta persoana fizica sau juridica cu care unitatea intretine 

relatii contractuale si cu care salariatul intra in contact datorita sarcinilor de serviciu, vreo 

indemnizatie, orice cadou sau orice alt avantaj; tentativa este considerata, de asemenea, o incalcare a 

interdictiei;  
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l.sa utilizeze orice element al patrimoniului unitatii in interes personal, fara acordul prealabil al 

conducerii;  

m.sa comita orice alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare;  

n.sa reprezinte unitatea in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, fara a avea imputernicire scrisa 

prealabila;  

o.sa foloseasca informatiile de care au luat cunostinta pentru obtinerea de avantaje personale. p.sa 

presteze activitate de pregatire particulara pentru elevii scolii in unitate.     

 

 

CAPITOLUL IV 

MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE  SAU       

CONTRACTUALE SPECIFICE             

 

Timpul de munca si timpul de odihna    

 Art. 335. - (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 

8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana, realizate in sapatamana de lucru de 5 zile.       

(2) Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic: 

- secretar, administrator de patrimoniu, administrator financiar etc.  -  program de 8 ore/zi, timp de 5 

zile pe saptamana, cu doua zile de repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre 

orele 08,00 – 16,00 sau potrivit hotararilor conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia  

- ingrijitor, instalator, muncitor etc. – program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile 

repaus (sambata si duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 6.30- 14.30 sau potrivit 

hotararilor conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;.  

- paznic - program de 12 ore/zi, avand 24 ore libere sau potrivit hotararilor conducerii Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia;.   

 - alte functii - -  program de 8 ore/zi, timp de 5 zile pe saptamana, cu doua zile de repaus (sambata si 

duminica), intr-un singur schimb de lucru intre orele 08,00 – 16,00 sau potrivit hotararilor conducerii 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia;  

Art. 336. - (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 8 ore pe zi, respectiv 48 de 

ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, calculate pentru o perioada de maxim o luna de zile.  

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe 

saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca calculata la o 

perioada de referinta de 6 luni sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. La stabilirea perioadelor de 

referinta prevazute mai sus nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de 

suspendare a contractului individual de munca.  

(3) Exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) face personalul didactic care are norma de baza in 

Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia si desfasoara activitate, conform legii, si in regim de „plata cu 

ora‖.  

(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar si nedidactic, 

se compenseaza conform contractului colectiv de munca aplicabil sau se platesc conform legii.  
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(5) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazurilor de forta 

majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii 

consecintelor unui accident.  

Art. 337. - (1) Munca prestata intre orele 22,00 - 06,00 este considerata munca de noapte.           

(2) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen 

medical, platit de angajator inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic.  

(3) Organizarea activitatii in regim de munca de noapte se comunica Inspectoratului Teritorial de 

Munca.  

(4) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani, femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi 

obligati sa efectueze munca de noapte.  

Art. 338. - (1) Zilele de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza, sunt prevazute in Legea nr. 53/2003, 

in alte acte normative sau administrative cu caracter normativ si contractul colectiv de munca.  

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, activitatea prestata se compenseaza 

conform contractului colectiv de munca aplicabil sau se plateste conform legii.  

Art. 339. - (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, 

care nu se includ in durata concediului de odihna, in conditiile prevazute in legislatia specifica.  

(2) Cererile pentru acordarea de zile libere platite vor fi insotite de acte si documente care sa certifice 

dreptul de a beneficia de acestea. Pentru zilele libere platite acordate pentru casatoria salariatului si 

casatoria unui copil, cererile se prezinta cu cel putin 15 zile calendaristice anterior efectuarii.  

Art. 340. Evidenta prezentei la serviciu se tine pe baza condicii de prezenta, in care personalul va 

semna zilnic.  

Art. 341. Evidenta prezentei la serviciu se intocmeste pe foaia colectiva de prezenta, pe baza 

insemnarilor din condica de prezenta, de catre sefii de compartimente sau de persoana desemnata prin 

hotarare a Consiliului de administratie si se depune la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia, pana la data de 5 ale lunii urmatoare.  

  

B. Concediile     

Art. 342. - (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor; acesta nu 

poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.  

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru personalul didactic de predare se stabileste de 

catre Consiliul de administratie, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale/salariatilor, in 

functie de interesul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia si al salariatului in cauza, pana la data de 

15 octombrie, pentru anul scolar in curs. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, perioada de 

efectuare a concediului se stabileste pana la data de 15 decembrie, pentru anul calendaristic urmator.  

(3) Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, in cazul in care programarea concediilor de odihna 

se face fractionat, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia este obligat sa stabileasca programarea astfel 

incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu 

neintrerupt.  
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(4) Durata concediului de odihna de care beneficiaza salariatii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

este prevazuta in contractul colectiv de munca, in contractul individual de munca si se acorda 

proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.  

(5) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul 

colectiv de munca nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.   

Art. 343. - (1) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a 

fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, 

concediul nu poate fi efectuat.  

(2) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu stabilita 

conform legii si contractului colectiv de munca.           

 (4) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia cu 

cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.    

Art. 344. - (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.            

(2) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de 

forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest 

caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in 

vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 

intreruperii concediului de odihna.  

(3) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, respectiv an scolar.  

(4) Prin exceptie, efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa numai in cazurile 

prevazute de lege.  

(5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii 

contractului individual de munca, proportional cu perioada efectiv lucrata.  

(6) Incapacitatea temporara de munca suspenda efectuarea concediului de odihna anual.      

Art. 345. - (1) Salariatii au dreptul la intreruperea activitatii, cu rezervarea postului sau a catedrei 

pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 (doi) ani. Concediul poate fi acordat numai 

unuia dintre parinti sau sustinatorii legali.   

(2) Cererea va preciza in mod expres obligatia ca salariatul / salariata sa comunice in scris reluarea 

activitatii, anterior datei limita, cu un preaviz de cel putin 20 de zile lucratoare.     

 Art. 346.  - (1) Salariatii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au dreptul sa beneficieze, la cerere, 

de concedii pentru formarea profesionala, in conditiile prevazute de lege si contractul colectiv de 

munca.  

(2) Cererea de concediu pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de 

incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea 

institutiei de formare profesionala.   

(3) Efectuarea concediului pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an 

calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru 

sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu 

respectarea conditiilor stabilite la alin. (2).   
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(4) Concediile fara plata pot fi acordate si pentru rezolvarea unor probleme personale, cu respectarea 

dispozitiilor legii si contractului colectiv de munca, avandu-se in vedere atat interesele salariatului, cat 

si buna desfasurare a activitatii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.    

 Art. 347.  Compartimentul Resurse Umane (Secretariat) are obligatia sa ia masuri pentru organizarea 

si tinerea evidentei privind concediile de odihna anuale, concediile pentru incapacitate temporara de 

munca (medicale), concediile fara plata, orele prestate peste programul normal de lucru, orele de 

noapte, absentele, intarzierile de la program, invoirile si orice alte aspecte care privesc timpul de lucru 

al salariatilorn facand aceste mentiuni in statele personale de serviciu ale salariatilor.    

 

C. Salarizarea   

 Art. 348. - (1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are 

dreptul la un salariu exprimat in bani, in moneda nationala.  

(2) In cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia salariul se stabileste conform prevederilor legale 

aplicabile.  

(3) Plata salariului se efectueaza periodic, prin virament bancar pe card, la data de 11ale lunii pentru 

pentru luna anterioara.   

(5) Salariatii beneficiaza si de drepturi salariale suplimentare, conform contractului colectiv de munca .  

  

 

 

 

CAPITOLUL V 

PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA    

Art. 349. - (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se obliga sa ia toate masurile necesare pentru 

protejarea vietii si sanatatii salariatilor in toate aspectele legate de munca. 

(2) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu creaza obligatii financiare pentru angajati.   

A. Informarea salariatilor privind protectia, igiena si securitatea in munca    

Art. 350 - (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia asigura conditii pentru instruirea personalului in 

domeniul securitatii si sanatatii in munca, urmarind insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de 

securitate si sanatate in munca, activitate realizata prin instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca care cuprinde trei faze:  

- instruirea introductiv-generala;   

- instruirea la locul de munca;   

- instruirea periodica.  

(2) Instruirea introductiv-generala se efectueaza de catre persoana desemnata cu atributii si 

responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca  urmatorilor: 

noilor incadrati in munca (inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum 

si ucenicii si alti participanti la procesul de munca);  

salariatilor detasati de la o unitate la alta;  

salariatilor delegati de la o unitate la alta;  
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salariatilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar.  

(3)  Instruirea la locul de munca – se face de catre conducatorul locului de munca, dupa instruirea 

introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum 

si masurile si activitatile de prevenire si protectie specifice locului de munca unde a fost repartizat 

salariatul respectiv.   

(4)  Instruirea periodica – se face intregului personal, de catre conducatorul locului de munca si are 

drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.  

Aceasta se efectueaza periodic, la intervale stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie si 

suplimentar instruirii periodice programate, in urmatoarele situatii:  

a)  cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul sau de  munca;  

b)  cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca      privind activitati 

specifice locului de munca sau ale instructiunilor proprii de      securitate a muncii; c)  la reluarea 

activitatii dupa accident de munca;  

d)  la executarea unor lucrari speciale.     

 

B. Obligatiile Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 351. - (1) In cadrul responsabilitatilor sale, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia in calitatea sa de 

angajator, are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru:  

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariatilor;  

b) prevenirea riscurilor profesionale;  

c) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. (2) 

Tinand seama de natura activitatilor Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are urmatoarele obligatii:  

a)sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariatilor, evaluare in urma careia, daca este 

necesar, sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei salariatilor;  

b) sa ia in considerare capacitatile salariatului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca 

atunci cand ii incredinteaza sarcini;  

c) sa asigure conditiile optime pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru 

crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si de evacuare a salariatilor in situatii 

speciale si in caz de pericol iminent;  

d) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice 

si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;  

e) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, testarii psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute;  

f) sa prevada in contractul individual de munca al salariatilor materialele igienicosanitare care se 

acorda;  

g) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea salariatilor.  

 

C.Obligatiile salariatilor Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

Art. 352. Salariatii  au urmatoarele obligatii:   
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a) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si 

masurile de aplicare a acestora;  

b) sa utilizeze corect aparatura, uneltele, mijloacele de transport;  

c) sa comunice imediat conducerii sau responsabilului cu activitatea de prevenire si protectie orice 

situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si 

sanatatea salariatilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;  

d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria 

persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;  

e) sa coopereze cu conducerea sau cu lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire si protectie, atat 

timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre 

inspectorii de munca si inspectorii sanitari pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor;  

f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de 

indata pe conducatorul locului de munca.  

  

 D. Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca in Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia 

  Art. 353.  - (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia poate organiza activitatea de securitate si 

sanatate a muncii atat cu personal propriu, prin desemnarea unor lucratori cu activitatea de prevenire si 

protectie, cat si cu serviciul extern de prevenire si protectie.    

(2)  Lucratorul desemnat cu activitatea de prevenire si protectie se stabileste prin decizie interna emisa 

de directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.   

(3) Comitetul de securitate si sanatate in munca are drept scop asigurarea implicarii salariatilor la 

elaborarea si aplicarea deciziiilor in domeniul protectiei muncii, organizarea, functionarea si  atributiile 

acestuia fiind stabilite prin regulament propriu.       

  

E. Serviciul medical de medicina muncii    

Art. 354 - (1) Prestarea servicilor medicale de medicina muncii se realizeaza la nivelul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia prin intermediul unui cabinet specializat pe baza de contract, prin care se 

asigura urmatoarele:  

a) angajarea personalului se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil, cu 

confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau meseria propusa nu este 

contraindicata din punct de vedere al sanatatii viitorului salariat; Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia  

are obligatia de a completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de expunere la 

riscuri profesionale, datele privind profesia si locul de munca in care urmeaza sa lucreze candidatul, un 

extras (copie) a carnetului sau de munca si, dupa caz, o copie a dosarului sau medical de la locul 

anterior de munca al acestuia;  medicul de medicina muncii completeaza fisa de aptitudine, cu 

concluzia examenului medical la angajare (apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul 

de munca respectiv);  

b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al salariatilor o data pe 

an si urmarirea efectuarii integrale a acestuia;    



 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 25, Alba Iulia, 510047 

Telefon: 0258 835346, Fax: 0258 832813 
licsportiv@yahoo.com; ls.alba@mail.albanet.ro 

  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE 

 

124 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

c) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale la angajare, a 

controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii.  

(2) Medicul de medicina muncii este obligat sa prezinte CSSM Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia 

rapoarte scrise cu privire la starea de sanatate a salariatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile 

profesionale, la actiunile intreprinse si eficienta acestora.  

  

 F.  Metode si mijloace de instruire    

Art. 355.  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are obligatia, conform legii, sa asigure organizarea 

unei activitati permanente de  informare in domeniul protectiei muncii, utilizand formele si mijloacele 

cu continut specific: afise, pliante, cataloage, brosuri, carti, precizari  etc.     

 

G. Materiale igienico-sanitare     

Art. 356. Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor, in scopul asigurarii 

igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor 

imbolnaviri profesionale. Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare. 

La stabilirea cantitatilor si periodicitatea acordarii acestora se tine cont de recomandarile medicului de 

medicina muncii.     

 

 H. Instructiuni proprii de traseu la/de la loc de munca/domiciliu  

Art. 357. In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa, in perioada 

de timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:  

- sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice; - sa 

circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau poteci;  

- sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea 

pietonilor, iar acolo unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la coltul strazilor, dupa ce s-au 

asigurat ca nu exista vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa 

acestora;  

- sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului de transport in comun in timpul 

mersului;  

- sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor 

sau altor mijloace de transport ori stand in picioare in caroseria autocamioanelor sau remorcilor;  

- sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun; - sa 

foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate pentru urcare/coborare 

in mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata (metrou usor); calatorii nu vor urca sau 

cobori din ramele acestor mijloace de transport dupa ce a fost comunicata comanda de inchidere a 

usilor de acces ale garniturii respective;  

- sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care locuiesc pe timpul 

deplasarii la / de la locul de munca;  
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- la deplasarea la/de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte 

legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel incat sa protejeze propria persoana si pe 

ceilalti participanti la traficul auto.  

  

CAPITOLUL  VI 

REGULI PENTRU SITUATII SPECIALE  

A. Reguli pentru sezonul rece  

Art. 358. Inainte de inceperea sezonului rece se vor lua urmatoarele masuri, raspunzator de executarea 

acestora fiind Compartimentul Administrativ:  

- vor fi verificate instalatiile de incalzire, centralele termice, conductele, corpurile si elementele de 

incalzire si, dupa caz, vor fi inalaturate defectiunile constatate;  

- vor fi protejate componentele instalatiei de stingere cu apa (hidranti);  

- se vor asigura unelte si accesorii pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si interventie.  

Art. 359. Daca temperaturile scad sub – 20 grade Celsius pe o perioada de cel putin 2 zile lucratoare, 

consecutive, corelate cu conditii de vant intens, se vor lua urmatoarele masuri pentru ameliorarea 

conditiilor de munca:  

- asigurarea climatului corespunzator in birouri, alte incaperi, cladiri scolare;  

- acordarea primului ajutor si asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul afectarii starii de 

sanatate in timpul programului de lucru, cauzata de temperaturile scazute.  

  

B. Reguli pentru perioadele caniculare  

Art. 360. Daca temperaturile depasesc + 37 grade Celsius pe o perioada de cel putin 3 zile 

consecutive, se vor lua urmatoarele masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca:  

- asigurarea ventilatiei la locul de munca;  

- reducerea programului de lucru, intensitatii si ritmului activitatii fizice.  

  

  

CAPITOLUL VII 

PRINCIPII DE NEDISCRIMINARE SI DE RESPECTARE A   DEMNITATII 

SALARIATILOR   

Art. 361. - (1) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia respecta prevederile legale cu privire la 

nediscriminare si la respectarea demnitatii umane si aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti 

salariatii sai. Astfel relatiile de munca din cadrul  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia nu sunt 

conditionate:   

a) de participarea la o activitate economica sau exercitarea libera a unei profesii, de apartenenta 

salariatului la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, de convingerile, sexul sau 

orientarea sexuala, de varsta sau de apartenenta salariatului la o categorie defavorizata;  

b) la angajarea in munca a unei persoane pe motiv ca aceasta apartine unei rase, nationalitati, etnii, 

religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita convingerilor, varstei, sexului sau 

orientarii sexuale a acesteia;  
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c) la ocuparea unui post, prin anunt sau concurs organizat de unitate sau de reprezentantul acesteia, de 

apartenenta la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, de varsta, 

de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor;  d) la acordarea prestatiilor 

sociale de care beneficiaza salariatii, datorita apartenentei angajatilor la o rasa, nationalitate, 

comunitate lingvistica, origine etnica, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata ori datorita 

varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor acestora.  

(2) Reglementarile legale mai sus precizate nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului unitatii 

de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor si standardelor uzuale in domeniul 

respectiv, atata timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare;  

(3) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia va asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, 

nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter personal care privesc 

persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.  

Art. 362. - (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.  

(2) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de 

maternitate contituie discriminare in sensul prezentului regulament.  

(3) Este interzis sa se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de sarcina si sa 

semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a 

contractului individual de munca.  

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor 

gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii  

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU  PETITIILOR  INDIVIDUALE ALE 

SALARIATILOR    

Art. 363. - (1) Salariatul are dreptul de a se adresa conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, 

in scris, cu privire la orice aspect care rezulta din executarea contractului individual de munca.  

(2) Petitiile salariatilor se depun la registratura generala (secretariat), functionarul acesteia avand 

obligatia de a inregistra documentul prezentat de salariat, fara a avea dreptul de a interveni asupra 

continutului documentului sau de a refuza inregistrarea, si de a-i comunica salariatului numarul si data 

inregistrarii.  

(3) Petitiile care nu sunt inregistrate la registratura (Secretariat) sau care nu contin in cadrul lor datele 

de identificare ale petentilor si nu sunt semnate in original nu sunt considerate valide si nu se iau in 

considerare, fiind clasate.  

Art. 364.- (1)  Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia va comunica petentului raspunsul sau, in scris, 

in termenul general prevazut de legislatia in vigoare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la 

data inregistrarii. Fapta salariatului care se face vinovat de depasirea termenului de raspuns dispus de 
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conducerea unitatii este considerata abatere disciplinara cu toate consecintele care decurg din prezentul 

regulament intern si legislatia aplicabila.     

(2) Conducerea Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia poate dispune declansarea unei cercetari 

interne sau sa solicite salariatului lamuriri suplimentare, fara ca aceasta sa determine o amanare 

corespunzatoare a termenului de raspuns.     

Art. 365. - (1) Salariatul are dreptul de a se adresa institutiilor abilitate ale statului, in scris, cu privire 

la aspecte care rezulta din executarea contractului individual de munca sau la institutiile indicate de 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia in raspunsul sau la petitie si inlauntrul termenului stabilit de 

contestatie, care nu poate depasi 30 de zile calendaristice. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia nu este 

responsabil de nerespectarea termenelor sau de necunoasterea procedurilor legale de catre salariat, 

aceasta determinand pierderea termenelor de sesizare ale  institutiilor abilitate ale statului indicate de 

unitate in raspunsul sau.    

(2) Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia nu va proceda la sanctionarea salariatului care s-a adresat 

conducerii acesteia si/sau institutiilor abilitate ale statului, cu exceptia situatiilor in care fapta acestuia 

este considerata abatere disciplinara - abuz de drept - cu toate consecintele care decurg din prezentul 

regulamentul intern.  

Art. 366. Petitiile dovedite ca fondate atrag dupa ele protejarea institutionala – administrativa a 

autorilor lor de orice masuri punitive, indiferent de persoana sau structura pe care continutul lor au 

vizat-o.  

Art. 367. - (1) Petitiile dovedite ca nefondate, care prin continutul lor, afecteaza prestigiul Liceului cu 

Program Sportiv Alba Iulia sau al unui membru / membrii ai comunitatii institutionale sunt calificate 

ca abuz de drept.  

(2) Se considera, de asemenea, abuz de drept depunerea repetata – de mai mult de doua ori – de catre 

una si aceeasi persoana, de petitii dovedite ca nefondate.  

Art. 368.  Abuzul de drept este considerat in Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia abatere disciplinara 

si se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.  
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TITLUL XIII 

CONDUCERA ȘI COORDONAREA ACTIVIVITĂȚII CLUBUUI SPORTIV 

ȘCOLAR ALBA IULIA 

Art.369 Conducerea Clubului Sportiv Școlar Alba Iulia în cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba 

Iulia este asigurată de către directorul unităţii de învăţământ, ajutat, după caz, de un director adjunct 

sau de cadrul didactic coordonator al Clubului Sportiv Școlar. 

 Art.370 (1) Coordonarea activităţii Clubului Sportiv Școlar Alba Iulia în cadrul Liceului cu Program 

Sportiv Alba Iulia  se asigură de către directorul unității de învățământ și profesorul coordonator.  

(2) În cazul în care coordonarea activităţii este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit 

prin decizia internă a directorului, acesta este şi membru de drept în consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ.  

(3) Atribuţiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul Liceului cu Program Sportiv 

Alba Iulia, respectându-se specificul activităţii și sunt prevăzute în fișa postului coordonatorului 

structurii Clubului Sportiv Școlar Alba Iulia. 

Art.371 (1) În Cluburile Sportive Școlar Alba Iulia activitatea didactică se realizează de către profesori 

şi antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care 

răspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de 

învăţământ.  

(2) În Cluburile Sportiv Școlar Alba Iulia se încadrează şi se normează posturi specifice pe discipline 

sportive, conform legii. 

 (3) Clubul Sportive Școlare Alba Iuliase încadrează cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, 

conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale.  

  

Art.372 (1) Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din Clubul Sportiv Școlar 

Alba Iulia se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

(2) Personalul didactic din Clubul Sportive Școlar Alba Iulia poate participa la cursurile de formare în 

specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul 

EducaţieiNaționale. 

 Art.373 (1) Personalul didactic de predare din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia beneficiază de 

concediu de odihnă conform legislaţiei în vigoare. El poate fi programat în concediu de odihnă în orice 

perioadă a anului calendaristic, în funcţie de specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului 

competiţional anual.  

(2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută şi se aprobă în Consiliul de 

administraţie şi se aduc la cunoştinţă, în scris, întregului personal al unităţii.  

Capitolul V Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activităţii  

Art.374 (1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive şcolare se desfăşoară pe baza documentelor de 

identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analiză şi sinteză. 
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 (2) Documentele de identificare sunt: a) actul de înfiinţare a clubului sportiv şcolar; b) autorizaţia 

sanitară de funcţionare; c) planul de învăţământ; d) planul de şcolarizare; e) certificatul de identitate 

sportivă; f) Registrul performanţelor sportive.  

(3) Documentele manageriale sunt: a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale care 

reglementează activitatea cluburilor sportive şcolare; b) Regulamentul de Ordine Interioară 

c) calendarul competiţional al clubului şi bugetul aferent; d) proiectele de parteneriat cu unităţi de 

învăţământ similare din ţară şi din străinătate; e) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii; f) 

componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor; g) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme 

specifice activităţi; h) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; i) evidenţa 

activităţii de perfecţionare şi formare continuă; j) criterii specifice pentru acordarea gradaţiei de merit; 

k) fişa postului pentru fiecare angajat; l) contractele individuale de muncă pentru întregul personal; m) 

fişa anuală de evaluare a activităţii personalului; n) registrul electronic de evidenţă a salariaţilor.  

(4) Documentele de analiză şi sinteză sunt: a) registrul matricol cu evidenţa elevilor şi dosarele de 

grupe cu anexele prezentului regulament; b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi; c) 

raportul semestrial şi anual al activităţii; d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi 

protocoale încheiate; e) orarul activităţilor didactice; f) condica de prezenţă; g) Registrul şcolar al 

performanţelor sportive.  

Art.375 Activitatea la nivelul catedrei se desfăşoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei: 

a) planul managerial al catedrei; b) evidenţa membrilor catedrei; c) încadrarea personalului didactic pe 

grupe şi niveluri valorice; d) planificarea şi evidenţa activităţilor metodice; e) evidenţa activităţii de 

perfecţionare şi formare continuă; f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul 

Educației Naționale; g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi; h) orientarea 

metodică, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la 

activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor; i) calendarul competiţional intern şi internaţional al 

catedrei; j) evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute; k) evidenţa nominală a 

elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi; l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile 

naţionale; m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele 

de excelenţă.  

Art.376 (1) Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare 

practică şi a documentelor de evidenţă. 

 (2) Documentele de proiectare didactică sunt: a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de 

pregătire sportivă/planificările calendaristice; b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri; c) 

proiectarea unităţilor de învăţare; d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; e) calendarul competiţional.  

(3) Documentele de evidenţă sunt: a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului; b) evidenţa 

participării la competiţii şi rezultatele obţinute; c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi; d) 

evidenţa controlului medical; e) evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a 

rezultatelor obţinute; f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi; g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi 

naţionale; h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele 

de excelenţă;  j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.  
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Art.377 (1) Evaluarea personalului didactic din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia se face în 

conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.  

(2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor 

obţinute în competiţiile sportive oficiale.  

Art.378 Anual, până la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înaintează inspectoratelor 

şcolare bilanţul activităţii unităţii de învăţământ din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2. 

 Art.379 (1) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu Clubul Sportiv 

Școlar Alba Iulia în vederea realizării obiectivelor educaţionale.  

(2) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 

profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor. 

 (3) Părintele/Tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu. 

Art.341 În Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza 

criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia.  

 Art.380 (1) Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor 

sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  

(2) Cluburile Sportive Școlar Alba Iulia selecţionează elevii din toate unităţile de învăţământ 

preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive. 

 (3) Selecţionarea elevilor în Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia are caracter permanent şi se desfăşoară 

pe parcursul anului şcolar.  

(4) Înscrierea elevilor în Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia se face pe bază de cerere individuală, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  

Art.381 (1) Elevii sportivi selecţionaţi pentru Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia pot fi grupaţi în unităţile 

de învăţământ de pe raza localităţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program 

sportiv.  

(2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unităţii de 

învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali.  

Art.382 (1) Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilorcadru şi a 

programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

 (2) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rămân valabile ca nivel de 

pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi, transferaţi ori sau retras din 

activitatea sportivă.  

(3) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi din grupele de 

nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi de la alte 

unităţi de învăţământ. 

 Art.383 Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în vacanţele 

şcolare, şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive.  

Art.40 (1) Procesul de instruire se realizează prin lecţii de antrenament cu grupa şi individual, în 

funcţie de vârstă, nivel de pregătire, obiective.  
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(2) Orarul lecţiilor de antrenament este aprobat de directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia. 

 (3) Activitatea didactică cu grupa se realizează diferenţiat ca număr de ore, potrivit nivelului de 

pregătire al acesteia şi prevederilor planului de învăţământ.  

(4) În funcţie de nivelul de pregătire sportivă şi de îndeplinirea obiectivelor de performanţă, 

grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovaţi de la un nivel de pregătire la altul. 

 Art.384 (1) Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia poate organiza semicantonamente, cantonamente şi 

tabere de pregătire sportivă, în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, 

pe tot parcursul anului calendaristic. 

 (2) Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de predare şi 

personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate drepturile pe care le au 

elevii sportivi, precum şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi de contractele de muncă 

aplicabile.  

Art.385 (1) Personalul de predare din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia are obligaţia de a colabora 

permanent atât cu şcoala de unde sunt selecţionaţi elevii sportivi, cât şi cu părinţii sau susţinătorii 

legali ai acestora.  

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ, învăţătorii şi profesorii de educaţie fizică şi sport au datoria 

de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru Clubul Sportiv Școlare Alba Iulia. 

 (3) În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi 

internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerea  Clubului Sportiv Școlar Alba Iulia vor 

solicita conducerilor unităţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

Art.386 (1) Elevii înscrişi în Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia sunt legitimaţi la secţiile clubului prin 

federaţiile naţionale pe ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene de specialitate.  

(2) Retragerea elevilor de la Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia se va face prin cerere scrisă şi 

înregistrată la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. 

 Art.387 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, 

participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.  

2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de sport şi al 

unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea 

clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  

Art.388 (1) Transferul sportivilor din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia se face pe baza reglementărilor 

federaţiilor naţionale pe ramura de sport.  

(2) Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de învăţământ 

preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie 

sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv. 

 (3) Transferul elevilor de la Clubul Sportiv Școlare Alba Iulia la alte cluburi din afara sistemului de 

învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau 

definitiv, cu acordul Consiliului de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia şi cu 

achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul către Clubul Sportiv Școlar Alba 

Iulia, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federaţiile naţionale pe ramură de sport. În 
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cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia va 

negocia transferul. Clubul sportiv şcolar la care a fost selecţionat şi pregătit iniţial elevul sportiv va 

beneficia de cota de transfer, în funcţie de numărul de ani în care elevul a fost înscris la acesta.  

(4) Transferul elevilor de la Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia la alte cluburi din sistemul de învăţământ 

sau din afara lui se realizează cu acordul Liceului cu ProgramSportiv Alba Iulia şi numai dacă familia 

sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante. 

(5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 Art.389 Sportivii din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia care nu mai frecventează o formă de 

învăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la acesta până la terminarea junioratului, iar 

transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 45. Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile 

elevilor sportive.  

Art.390 Elevii din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia au următoarele drepturi, specifice activităţii 

sportive: a) să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei 

Naționale; b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de 

către unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă; c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă 

(tabere, semicantonamente şi cantonamente); d) să primească alimentaţie de efort pentru activitatea 

sportivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) să beneficieze de burse şi alte forme de 

sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei Naționale; f) să fie premiaţi în funcţie de 

performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi în limita bugetului aprobat; g) să fie 

selecţionaţi în loturile naţionale; h) să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor 

în vigoare; i) să beneficieze de asistenţă psihologică. 

 Art.391 Elevii din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia au următoarele obligaţii specifice activităţii 

sportive: a) să dovedească devotament pentru culorile clubului sportiv şcolar; b) să ţină la demnitatea 

de elev sportiv; c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic 

pentru a obţine performanţe din ce în ce mai înalte; d) să reprezinte cu cinste clubul sportiv şcolar în 

competiţiile interne şi internaţionale; e) să poarte însemnele clubului sportiv şcolar; f) să respecte 

normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay; g) să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi 

echipamentul sportiv încredinţat; h) să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată; i) să fie corecţi 

şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la antrenamente, pe 

terenurile de sport şi în societate; j) să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive; k) să 

cunoască şi să respecte regulile şi normele pentru securitatea/protecţia muncii (S.P.M.) şi cele de pază 

şi stingerea incendiilor (P.S.I.); l) să efectueze examenul medical periodic; m) să respecte normele 

igienico-sanitare; n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv şcolar; o) să 

nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă; p) să respecte regulamentul 

intern şi regulamentele ministerului; q) să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, 

cu clubul sportiv şcolar, conform anexei nr. 5.  

Art.392 (1) Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia, 

conform prezentului regulament, pot fi sancţionaţi. 
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 (2) Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv şcolar, la 

care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi în 

regulamentul intern al clubului. 

 (3) Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora.  

Art.393 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii, Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia au  dreptul de acces 

în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prioritar şi în mod 

gratuit, după desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport ale unităţilor de învăţământ respective 

şi cu acordul conducerilor acestor unităţi.  

(2) Cluburile Sportiv  Școlar Alba Iulia poate închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze 

sportive.  

Art.394 (1) Finanţarea Clubului  Sportive  Școlar Alba Iulia se realizează prin fonduri alocate de la 

bugetul de stat şi de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite 

potrivit legii. (2) Clubul Sportive Școlar Alba Iulia poate  încheia contracte cu finanţatori, persoane 

fizice sau juridice române ori străine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a clubului şi a 

elevilor sportivi. (3) Respectând cadrul legal, Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia  poate desfăşura 

activităţi prin care să îşi constituie buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activităţi 

de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unităţile de 

învăţământ respective, precum şi alte forme de autofinanţare, în condiţiile legii.  

Art.395 (1) La începutul fiecărui semestru al anului şcolar, în Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia  se 

asigură instruirea și se controlează aplicarea normelor legale și cunoașterea acestora de către 

personalul didactic, pentru sănătatea și securitatea municii și pentru paza și stingerea incendiilor.     (2) 

Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile şi normele de 

securitate/protecţia muncii pe bază de semnătură şi controlează starea de funcţionare a tuturor 

aparatelor şi instalaţiilor sportive.  

Art.396(1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu şi se efectuează semestrial sau ori de 

câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(2) Profesorii/Antrenorii şi părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor 

sportivi.  

(3) Elevii sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la 

orele de antrenament sportiv.  

 Art.397 Personalul didactic de predare din Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia, convocat de federaţiile 

sportive de specialitate în loturile naţionale, beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada 

solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.  

Art.397 Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi  

neoficiale şi pentru alte activităţi educative extraşcolare, desfăşurate în ţară şi în străinătate, Clubul 

Sportiv Școlar Alba Iulia poate folosi mijloacele de transport în comun proprii.  

Art.398 Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă şi 

duminică pot fi introduse în norma didactică.  
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Art.399 În situaţii excepţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la Clubul Școlar Alba Iulia se 

poate efectua până la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Alba.  

Art.400 (1) Începând de la nivelul grupelor de avansaţi, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreună 

cu părinţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităţilor de învăţământ un angajament, conform 

anexei nr. 5.  

(2) Angajamentul priveşte obligaţiile sportivilor şi ale părinţilor/tutorilor legali ai acestora faţă de 

Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia, în momentul când aceştia solicită transferul sportiv la structurile 

sportive aflate în afara sistemului de învăţământ preuniversitar.  
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DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Art. 401. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naționale.   

Art. 402. – (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislației în vigoare.   

(2)În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în orele de curs, numai 

cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor in procesul educativ sau in situații de urgență.Pe 

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

setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 403.  – (1) În Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se asigură dreptul fundamental la învățătură și 

este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.  

(2) În Liceul cu Program Sportiv Alba iulia sunt interzise măsuri care pot limita accesul la educație al 

elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea 

participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma liceului sau altele asemenea. 

Art. 404 - (1)  În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial 

al României, Consiliul de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia este  obligat ca, pe 

baza acestuia și a dispozițiilor legale în vigoare, să aprobe propriul regulament de organizare și 

funcționare.  

(2) La elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern se vor lua în 

considerare și prevederile din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale  

Art. 405. — (1)  La întocmirea prezentului regulament de organizare și funcționare s-au luat  în 

considerare: legea  53/2003/ Codul muncii, legea Educatiei Nationale nr.1/2011.  

2) Departamentul Resurse Umane  (Secretariat) din cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia va 

difuza prezentul regulament tuturor compartimentelor, care au obligatia de a-l aduce la cunostinta 

salariatilor si beneficiarilor primari si secundari, sub semnatura.    

(2) Regulamentul intern poate fi modificat si completat in cazul in care contine dispozitii contrare 

normelor legale in vigoare sau daca necesitatile interne ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia o 

cer.  

(3) Prevederile prezentului Regulament intern se completeaza cu proceduri, dispozitii, regulamente 

ulterioare, dupa caz, care vor face parte integranta din acesta.  

(4) Directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are obligatia afisarii la loc vizibil a unui 

exemplar din prezentul regulament. 

Art.406  Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexa 1 

Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivă de performanţă organizată în Clubul Sportiv Școlar Alba 

Iulia 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii grupelor valorice, determinate de nivelul de pregătire a elevilor 

  

A. Grupa de începători   

1. Constituirea şi organizarea grupei  

Grupa de începători reprezintă prima structură organizatorică în care sunt cuprinşi elevii cu aptitudini 

pentru practicarea sportului de performanţă.       

Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizică şi întrecerile 

sportive la nivel local, care se încadrează în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se 

constituie grupa şi care acceptă să participe la procesul de pregătire din cluburile sportive şcolare.       

Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au fost depistaţi ulterior ca 

având aptitudini corespunzătoare.       

Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la 

regulament. 

 2. Volumul de instruire  

Volumul de instruire a elevilor din grupa de începători se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei 

sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei 

didactice. În acest sens, grupa de începători poate fi normată cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe săptămână.  

3. Durata de instruire  

Durata de instruire a grupei de începători este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta 

şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de avansaţi, conform anexei nr. 4 

la regulament. Pe măsura îndeplinirii de către elevi a cerinţelor de pregătire, promovarea acestora în 

grupa de avansaţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa 

de începători. 

4. Obiectivele procesului de instruire  

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele: a) constituirea unei grupe stabile din punctul de 

vedere al componenţei; b) realizarea unei dezvoltări fizice adecvate disciplinei sportive practicate; c) 

dezvoltarea calităţilor/capacităţilor motrice şi îmbunătăţirea parametrilor funcţionali, în raport cu 

vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate; d) formarea competenţelor stabilite în programa 

şcolară pentru disciplina sportivă practicată; e) instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform 

cerinţelor programei şcolare; f) transferarea în grupa de avansaţi a sportivilor care îndeplinesc cerinţele 

de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi selecţionaţi.  

5. Participarea în competiţii  

Componenţii grupei de începători vor paricipa la competiţii sportive organizate preponderent la nivelul 

unităţii de învăţământ şi, după caz, la cele cu caracter local şi judeţean.  

 6. Evaluarea nivelului de pregătire  
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Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea probelor de 

control stabilite pentru disciplina sportivă practicată; b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive 

obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.  

B. Grupa de avansaţi  

1. Constituirea şi organizarea grupei Grupa de avansaţi se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi 

de la grupele de începători şi din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivă respectivă, 

depistaţi ulterior. Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa 

nr. 4 la regulament.  

2. Volumul de instruire  

Volumul de instruire a elevilor din grupa de avansaţi se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei 

sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei 

didactice. În acest sens, grupa de avansaţi poate fi normată cu 8 - 10 - 12 ore de instruire pe săptămână.  

3. Durata instruirii Durata de instruire a grupei de avansaţi este determinată de specificul disciplinei 

sportive, de vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de 

performanţă, conform anexei nr. 4 la regulament. Pe măsura îndeplinirii de către unii elevi a cerinţelor 

impuse pentru a fi promovaţi în grupa de performanţă, această promovare se face, indiferent de durata 

de pregătire prevăzută pentru grupa de avansaţi. 

 4.   Obiectivele procesului de instruire  

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele: a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al 

achiziţiilor pregătirii fizice şi sportive; b) aprofundarea procesului de instruire conform cerinţelor 

programei şcolare; c) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă 

practicată; d) transferarea în grupa de performanţă a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de 

promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi promovaţi de la grupa de începători sau, după caz, 

selecţionaţi; e) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.  

5. Participarea în competiţii   

Componenţii grupei de avansaţi vor participa la competiţii sportive organizate la nivel judeţean, 

regional/zonal şi naţional.  

6. Evaluarea nivelului de pregătire  

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea probelor de 

control stabilite pentru disciplina sportivă practicată, cu predilecţie a celor care se adresează 

promovării în grupa de performanţă; b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la 

competiţiile la care sportivii au participat. 

 C. Grupa de performanţă 1.  

Constituirea şi organizarea grupei Grupa de performanţă se constituie, de regulă, din sportivii 

promovaţi de la grupa/grupele de avansaţi şi care îndeplinesc cerinţele participării în competiţiile de 

nivel naţional. Numărul de elevi în grupă este prevăzut în anexa nr. 4 la regulament. 2. Volumul de 

instruire Volumul de instruire a elevilor din grupa de performanţă se stabileşte în funcţie de specificul 

disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea 

normei didactice. În acest sens, grupa de performanţă poate fi normată cu 12 - 14 - 16 - 18 ore de 
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instruire pe săptămână. Grupele de performanţă normate cu 16 - 18 ore de instruire pe săptămână pot 

funcţiona numai dacă îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.  

3. Durata de instruire  

Menţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al 

învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.  

4. Obiectivele procesului de instruire a) adaptarea procesului de instruire la cerinţelor activităţii 

sportive de performanţă; b) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina 

sportivă practicată; c) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de 

învăţământ; d) promovarea de sportivi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după 

caz, în secţiile cluburilor de seniori.  

5. Participarea la competiţii Sportivii din grupa de performanţă participă la: a) competiţii de nivel 

regional şi naţional; b) competiţii amicale de nivel internaţional organizate de unitatea sportivă şcolară; 

c) competiţii oficiale de nivel internaţional organizate de federaţiile sportive. 6. Evaluarea nivelului de 

pregătire Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin: a) susţinerea 

probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată; b) analiza şi interpretarea rezultatelor 

sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat; c) numărul sportivilor promovaţi în 

centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile cluburilor de seniori.  

  

  
ANEXA Nr. 2  
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________  
 LOCALITATEA ____________________ JUD._____________________  
 STR.____________________________________________ NR. ________  
 TEL.____________________________ FAX. _______________________  
 Număr de înregistrare: ______________/data: _____________________  
  

Bilanţul activităţii unităţii de învăţământ - anul calendaristic ____________ -  

INDICATORI TOTAL/CLUB TOTAL PE STATISTICI     (NR.)                              

  DISCIPLINE SPORTIV    (NR.)  

1. ELEVI SPORTIVI ÎNSCRIŞI  

2. ELEVI SPORTIVI LEGITIMATI  

3. ELEVI SPORTIVI CLASIFICAŢI (categoriile I, II ,III, maeştri*)  

4. ELEVI SPORTIVI CARE ŞI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIREA SPORTIVĂ ÎN CLUB SPORTIV ȘCOLAR  
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5. * ELEVI SPORTIVI TRANSFERAŢI LA CLUBURI DE SENIORI  

6. * ELEVI SPORTIVI SELECŢIONAŢI ÎN LOTURILE NAŢIONALE ( juniori, tineret, seniori)  

7. * ELEVI SPORTIVI CU DUBLA LEGITIMARE  

8. * REZULTATE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE: europene, mondiale, olimpice ( juniori, tineret, seniori)  

9. * RECORDURI : cadeţi, juniori, tineret, seniori  

10. * ELEVI SPORTIVI CAMPIONI NAŢIONALI : copii, juniori, tineret, seniori 11.PARTICIPĂRI ÎN CAMPIONATUL 

NAŢIONAL: copii, juniori, tineret, seniori  

12. SĂLI SPORTIVE/BAZINE DE ÎNOT PROPRII: număr şi grad de uzură  

13. TERENURI SPORTIVE PROPRII: număr şi grad de uzură  

14. MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PROPRII (funcţionale) 15. INVENTARUL APARATURII, INSTALAŢIILOR 

ŞI ECHIPAMENTELOR SPORTIVE  

BUGETUL:  

CHELTUIELI DE PERSONAL   TOTAL: __________________________________ CHELTUIELI MATERIALE  TOTAL: 

__________________________________  

VENITURI EXTRABUGETARE  TOTAL: __________________________________  

CHIRII BAZE SPORTIVE :  a) de la bugertul de stat _____________________________ b) din venituri extrabugetare  

_________________________  

NOTĂ:   La indicatorii cu asterisc, se prezintă liste nominale. Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor 

sportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unităţii de învăţământ.  

DIRECTOR,        CONTABIL, …………………       …………………..  
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ANEXA Nr. 3  

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:   _______________________________  

 PROFESOR/ANTRENOR: ______________________________________  

 AVIZUL MEDICAL:   __________________________________________  

  

 Număr de înregistrare: ______________/data: _______________________  

 

DOMNULE DIRECTOR,  

  

 Subsemnatul __________________________________________________, elev la 

________________________________, localitatea ______________, clasa _____, vă rog sămi aprobaţi 

înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la C.S.S. ________________________________, disciplina 

_________________, începând cu data de ______________________. Mă angajez să respect toate obligaţiile 

ce-mi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu 

program sportiv integrat.  

  

____________________, domiciliul 

seria ___, Nr. ______________, eliberat la data de _________________, de către 

____________________________.  

  

Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali):  

TATA: _________________________________ ,  MAMA: ________________________________ Telefon 

acasă: ___________________________, serviciu:  ______________________________  

Semnătura elevului,         Semnătura părintelui,  Semnătura profesorului (antrenorului ) _______________            

________________                    ____________________  

 

RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII    SEMNĂTURA PROFESORULUI         ( ANTRENORULUI ) ANUL 

_______________     ____________________ ANUL _______________     ____________________ ANUL 

_______________     ____________________ ANUL _______________     ____________________ ANUL 

_______________     ____________________  

SE APROBĂ. DIRECTOR, ………………..  
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ANEXA Nr. 5  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________  
 LOCALITATEA ____________________ JUD._____________________  
 STR.____________________________________________ NR. ________  
 TEL.____________________________ FAX. _______________________  
 Număr de înregistrare: ______________/data: _____________________  
  
         SE APROBĂ.            DIRECTOR  

L.S.  

              Semnătura profesorului 

 

ANGAJAMENT  

 

    Subsemnatul, ..............................., posesor al C.I. seria ....... nr. ............, C.N.P. ..............., eliberată de 

................ la data de ............., având domiciliul stabil în localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. 

..., et. ..., ap. ..., telefon ..........., judeţul ............., în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) 

..................., legitimaţie nr. ............., posesor al C.I. seria ..... nr. ......, C.N.P. ..............., eliberată de .......... la 

data de ..........., certificat de naştere nr. ......, eliberat de ................. la data de ........., sportiv (sportivă) la grupa 

..........., disciplina sportivă ......................., a unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar 

......................................... din localitatea ........................., str. .......................... nr. ...., judeţul ........................     

Faţă de sus-numita unitate de învăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne 

angajăm:     - fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă) şi încă 2 ani competiţionali după terminarea 

perioadei de şcolarizare, va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului 

preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unităţii de învăţământ pentru care semnăm acest 

angajament;     - nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât şi fiul meu/fiica mea, să suportăm 

contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata 

şcolarizării sportive.     Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învăţământ, 

profesor-antrenor, părinte (tutore legal), sportiv(ă).  

Semnătură,                         Semnătură,  

  

Părinte (tutore legal),       Sportiv (ă),           ……………………….       ………………………    
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 ANEXA-CONTACT EDUCAȚIONAL 

 

            Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5079/2016 cu modificările şi completările prevăzute în Ordinul 

ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018, ale Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicat, se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

I. Părţile semnatare 

1.Unitatea de învăţământ, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA cu sediul în ALBA 

IULIA, reprezentată prin director, d-l MARCU NICUSOR 

2.Beneficiarul  indirect,  dna/dl._________________________________ părinte/tutore/susținător  

legal  al  elevului,  cu domiciliul în     

________________________________________________________________ 

3.Beneficiarul direct al educaţiei, ____________________________________________________ 

elev. 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:  

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a 

muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau 

fizic beneficiarul primar al educaţiei; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să 

nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de 

avantaje; 
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j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în 

niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai 

educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 

religios.  

 

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are următoarele 

obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru 

şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea 

de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ; 

c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte 

evoluţia beneficiarului primar al educaţiei; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar 

al educaţiei; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.  

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, 

particular şi confesional autorizat/acreditat; 

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

învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă 

redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de 

circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, 

normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 

din portofoliul educaţional etc.; 

      g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;  

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 
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l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

     m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea 

acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ 

profesorului diriginte.  

 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învăţământ. 

VI. Alte clauze: 

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ. 

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părţi. 

3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor 

legale şi la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar. 

4. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea 

abaterilor săvârşite de acesta, în discuţia Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei şi a 

Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ. 

5. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou 

contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia 

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ 

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ 

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

     6. Scopul în care se face prelucrarea datelor personale este reprezentata de activitatea principala a 

Liceului cu Program Sportiv – Alba Iulia si anume activiatea de invatamant. In cadrul acestei activitati 

putem mentiona urmatoarele procese desfasurate: 

- procesul de inscriere si transfer elevi, 

- procesul de retragere, 

- procesul de realizare burse si alocatii, 

- procesul de notare elevi si evidente acte de studii, 

- procesul de receptie, completare si predare diplome, 

- procese operationale si administrative, 

- diverse procese contabile si juridice. 

Activitatiile de mai sus se realizeaza pe toata perioada anilor de studii si presupun atat prelucrare fizica 

cat si electronica in programe dedicate cat si in baza de fisiere Word, Excel si Access. 

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și în baza condițiilor specificate în Legea nr. 

677/2001 și în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), va puteti exercita oricare din 

urmatoarele drepturi: 

o Dreptul de acces la datele personale care va privesc; 
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o Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau 

incomplete; 

o Dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante; 

o Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante; 

o Dreptul de a depune o plangere la subscrisa si/sau la autoritatea competenta privind protectia 

datelor, in speta la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP) accesand site-ul web www.dataprotection.ro 

o Dreptul de a vă opune prelucrării; 

o Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, 

la care ati consimtit anterior; 

o Dreptul de acces la date;  

o Dreptul de rectificare; 

o Dreptul de a fi uitat/dreptul la ștergere, in sensul adresarii unei solicitari catre subscrisa pentru 

stergerea evidentelor datelor personale; 

o Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un 

alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră; 

o Dreptul la opozitie; 

o Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator. 

Prin semnarea prezentei, subsemnatul ____________________________________ îmi exprim în mod 

liber și neîngrădit consimțământul, pentru colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către Liceul cu Program Sportiv – Alba 

Iulia și/sau terți a numelui și prenumelui, codului numeric personal/echivalentul acestuia, domiciliului, 

seria C.I., nr. telefon. 

 

 

Încheiat azi    _____________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

              

 

      Am luat la cunoștință, 

Liceul cu Program Sportiv             Beneficiar indirect,  Beneficiar direct, elevul 

             Alba Iulia          (numele şi prenumele în clar)          (numele şi prenumele în clar 

                                                                                                                      în vârstă de cel puțin 14 ani) 

 

 

Director,  Marcu Nicușor             ...................................................            

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

 

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

.................................................. 
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Prezentul Regulament de Organizare și funcționare al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a fost 

prezentat și aprobat în ședințele: 

Consiliului Profesoral din data de ........................................... 

Consiliului de Administratie din data de ................................... 

 

 

 

 


