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Titlul I 

Dispoziţii generale 

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 

 

Art. 1.  (1) Regulamentul de Organizare  şi Funcţionare a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din 

Bucureşti a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, al Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, al  al Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutulu Elevului, precum și a contractului colectiv de muncă.  

(2) Proiectul actualului Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” 

(R.O.F.) a fost elaborat de către un colectiv de lucru propus în Consiliul Profesoral, aprobat în Consiliul 

de Administraţie, conform dispoziţiilor Art. 2 alin.3 al R.O.F.U.I.P. , iar după aprobarea sa în Consiliul 

de Administraţie va căpăta caracter obligatoriu pentru toţi elevii, părinţii,  susţinătorii legali şi profesorii. 

Art. 2. (1) Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Bucureşti funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin Ordinul Ministrului nr.334/13.04.2006, a altor ordine şi dispoziţii emise de M.E.N. şi I.S.M.B. 

(2) Prezentul regulament intern, elaborat în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, conţine norme specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în 

Liceul Teoretic „Dante Alighieri” şi oferă cadrul organizatoric, potrivit Constituţiei şi Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 , de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă 

politică sau religioasă, etc. 

(3) Acest regulament se aplică în incinta Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Bucureşti  şi în spaţiile 

anexe (curte, sala de sport, cantină, bazin de înot, căi de acces). 

(4) Sălile de clasă, laboratoarele şi coridoarele sunt monitorizate video, părinţii şi elevii asumându-şi 

rezultatele faptelor lor.                               

(5) Sălile de sport şi gimnastică, bazinul de înot si cantina Liceului Teoretic „Dante Alighieri” sunt folosite 

de către elevi, învăţători/ profesori şi alte categorii de  persoane, ce se vor supune regulilor ce vizează 

protecţia muncii, regulament intern şi regulamentelor specifice, anexe la prezentul regulament. 
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Titlul II 

Structura organizatorică a liceului 

Capitolul 1 

 

Art. 3. În cadrul liceului sunt organizate şi se desfăşoară activităţi curs de zi pentru învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal. 

 

Capitolul 2 

Organizarea programului școlar 

 

Art. 4 (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 ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  

(3) In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, intemperii, calamităţi naturale, etc., cursurile şcolare 

pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, cu aprobarea inspectorului şcolar general. 

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

la sfârşitul semestrului, respectiv a anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a consiliului de 

administrație și comunicate Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 

(6) La Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Bucureşti cursurile se desfăşoară în două schimburi 

(schimbul I de la 8:00 la 13:50, iar schimbul II de la 14:00 la 19:50). 

(7) Învăţământul primar, funcţionează în programul de dimineaţă începând cu ora 8.00.  

(8) Ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. La clasa pregătitoare și la 

clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 minute, restul de timp fiind destinat 

activităților liber-alese, recreative. Pentru clasele din învăţământul primar, in ultimele 5 minute se 

organizează activităţi de tip recreativ.  

(9) În perioada de iarnă, pe o durată determinată, durata pauzelor poate fi modificată la 5 minute, la 

propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație , cu informarea 

inspectoratului școlar. 
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Capitolul 3 

Accesul în incinta liceului 

 

Art.5 Accesul în incinta liceului se face numai prin locurile special destinate acestui scop, astfel: 

(1)  Accesul elevilor se face pe intrarea principală: 

 - pentru schimbul I – în intervalul orar 7:30 – 8:00 pentru elevii de gimnaziu şi de liceu 

 - pentru schimbul II – în intervalul orar 13:30 – 14:00, pentru elevii de gimnaziu şi de liceu 

 -pentru elevii de la învăţământul primar – în intervalul orar 7:30 – 8:00, prin locul special destinat 

accesului elevilor din învățământul primar. 

(2)  Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic precum şi al elevilor este permis 

pe baza legitimaţiei de serviciu sau după caz, a carnetului de elev vizat la zi. 

(3) Accesul părinţilor este permis după verificarea identităţii acestora şi înregistrarea în registrul de acces 

în liceu. Pe durata vizitei aceştia au obligaţia de a purta ecusonul de invitat/părinte primit la intrare. 

(4) Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea acordului conducerii şcolii pe baza 

ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator, eliberat la punctul de control în momentul intrării şi 

după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control  a agenţilor de pază. Pe durata vizitei 

aceste persoane vor fi însoţite şi supravegheate de un agent de pază. 

(5) Accesul autovehiculelor este interzis. Excepţie fac autovehiculele aparţinând salvării, pompierilor, 

poliţiei, jandarmilor, salubrizării, a celor care asigură intervenţii operative (apă, gaz, canal, electrice, 

telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează liceul sau centrul bugetar cu materiale. Autovehiculele 

aparţinând personalului şcolii vor fi parcate în spaţiul special destinat acestui scop în baza unui tabel 

existent la intrarea principală, aprobat de către conducerea şcolii şi avizat de către Primăria Sectorului 3 

al Municipiului Bucureşti. 

(6)  Este interzis accesul persoanelor aflate sub influenţa alcoolului, a persoanelor turbulente sau a celor 

care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea precum şi a persoanelor însoţite de câini, cu arme 

sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor 

inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 

(7)  Personalul de pază, cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să 

verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care pot produce 

evenimente deosebite. 

(8)  Organizarea şedinţelor cu părinţii sau a oricăror altor întâlniri va fi comunicată de către 

diriginți directorului liceului, obținându-se avizul acestuia. Dirigintii vor anunţa de asemenea agenţii de 

pază. 
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(9) Pătrunderea  fără  drept  în  sediile  unităţii  de  învăţământ  se  pedepseşte  conform  art.2  din Decretul  

Lege nr. 88 / 1990. 

Art.6 (1) Este interzisă părăsirea de către elevi a unităţii de învăţământ, în timpul desfăşurării programului 

şcolar. În situaţii excepţionale, elevii pot părăsi unitatea pe la intrarea principală, numai cu aprobarea 

directorului, a profesorului de serviciu sau a învăţătorului/ dirigintelui, în baza solicitării familiei acestora.  

(2) Pe parcursul desfăşurării cursurilor, uşile de acces vor fi securizate prin personalul de pază. După  

terminarea  orelor  de  program  şi  în  timpul  nopţii, clădirile  şcolare  vor  fi încuiate  de  către  personalul  

abilitat, care  va  verifica, în  prealabil, respectarea  măsurilor adoptate  pentru  paza  contra  incendiilor  

şi  siguranţei  imobilului. 

Art.7 (1) Pentru asigurarea ordinii, disciplinei şi desfăşurarea normală a activităţii, pe fiecare schimb se 

desfăşoară serviciul pe școală al cadrelor didactice. Atribuţiile învăţătorilor/profesorilor de serviciu fac 

parte din prezentul regulament şi se anexează. 

(2) Cadrelor didactice care nu îndeplinesc atribuţiile care le revin în calitate de profesor de serviciu li se 

vor aplica sancţiunile prevăzute în LEN nr.1/2011. Sancţionarea personalului didactic-auxiliar şi 

nedidactic se va face în conformitate cu Codul muncii şi Legea 53/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor din RI şi din  ROFUIP. 

(3) Programul unităţii de învăţământ şi programul de audienţe al directorului / directorului adjunct / 

profesorilor vor fi afişate la avizier. 

 

Capitolul 4 

Formațiunile de studiu 

 

Art. 8 (1) În cadrul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, la ciclul primar, se organizează clase cu predare 

a limbii italiene ca limbă maternă, criteriul cunoașterii limbii italiene fiind criteriu specific, eliminatoriu. 

(2) Clasele de gimnaziu sunt organizate  în exclusivitate pentru studiul intensiv al limbii italiene  sau 

pentru limba maternă italiană, constituirea lor realizându-se în urma opţiunii scrise a susţinătorului legal 

şi a promovării  testelor de verificare a cunoştinţelor de limbă italiană. 

(3) În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” funcţionează clase de liceu atât în cadrul profilului real, 

specializările matematică-informatică şi ştiinţele naturii, cât şi în cadrul profilului umanist, specializarea 

filologie. 

(4) Constituirea claselor de liceu se realizează în urma admiterii conform metodologiei elaborate de 

M.E.N.C.Ș., în funcţie de limbile moderne studiate.  

(5) Admiterea la clasele de liceu limbă italiană bilingv, limba italiană maternă şi la cele de limbă engleză 

intensiv se  face în urma promovării testului de verificare a cunoştinţelor de limbă, în conformitate cu 

metodologiile M.E.N.C.Ș. în vigoare.          
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(6) În cadrul claselor bilingve sau intensive din învăţământul liceal, studiul limbii italiene sau engleză se 

face prin împărţirea clasei în grupe de minimum 10 elevi. 

(7) În clasele liceale bilingv italiană, studiul disciplinelor se face atât în limba română, cât şi în limba 

italiană, în conformitate cu acordul numit Memorandum stabilit între Guvernele României şi al Italiei, 

folosind resusele umane existente. La absolvire, elevii din aceste clase pot susţine bacalaureatul conform 

Memorandumului (în limba italiană), cu avizul profesorului de limba italiană. 

Art.9 (1) Înscrierea la învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice. În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte 

numărul de locuri prevăzut în planul de şcolarizare, consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Dante 

Alighieri”, Bucureşti poate decide testarea nivelului de cunoaştere al limbii italiene printr-un interviu, 

având în vedere specificul şcolii noastre. 

(2) Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal se face în conformitate cu metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. 

(3) La înscrierea în învăţământul liceal, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne 

ținând cont de oferta educaţională a liceului. 

(4) Pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu a limbilor moderne, la clasele liceale 

fără regim bilingv sau intensiv, consiliul de administrație poate hotărî inversarea ordinii de studiere a 

limbilor moderne sau schimbarea lor, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori. 

(5) În cazul elevilor veniți din Italia, care nu cunosc limba româna, consiliul de administrație poate decide 

asigurarea unui program de recuperare a nivelului de competențe lingvistice prin activități de sprijin 

desfășurate de către profesorii din aria curriculară limbă și comunicare. 

(6) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul școlar următor.  

 
Titlul III 

Managementul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” din Bucureşti 

Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

Art.10 (1) Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, unitate de învățământ cu personalitate juridică este condusă 

de consiliul de administraţie, de director și  de doi directori adjuncţi. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea liceului se consultă, după caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizaţiile sindicale afiliate federațiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membrii în 

unitate, asociația părinților, consiliul școlar al elevilor și autorităţile adminsitraţiei publice locale. 

(3) Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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Capitolul 2 

Consiliul de Administraţie 

 

Art.11 (1) Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic ”Dante Alighieri” București este format din 9 

membri, din care 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, 

1 reprezentant al părinţilor și 1 reprezntant al consiliului școlar al elevilor.  

(2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.  

(3) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. 

(4) Consilul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin 6 membrii.  

(5) Hotărârile  consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puțin 6 din membrii prezenți.  

(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 6 membrii ai consiliului de 

administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi (cel 

puțin 4 voturi pentru). 

(7) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul Liceului Teoretic ”Dante Alighieri” București se iau cu 6 

vori pentru.  

(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 unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa 

cvorumului unei şedinţe, 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, care 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. 

Art.12. (1) Secretarul consiliului de administraţie este numit anual de director, având atribuţia de a 

consemna într-un registru special procesele-verbale ale şedinţelor. Responsabilităţile secretarului 
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consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de către o altă persoană desemnată de 

preşedintele consiliului de administraţie. 

(2) Modul de funcționare și atribuțiile consiliului de administrație sunt cele prevăzute de Ordinul 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării 

de sarcini realizată de către director. Sarcinile membrilor consiliului de administraţie fac parte din 

prezentul regulament şi se anexează. 

(3) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie 

participanţi au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. 

(4) Punctele de vedere ale observatorilor şi ale invitaţilor se consemnează în procesul verbal şi sunt 

asumate de aceştia prin semnătură. 

(5) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice 

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

(6) Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate în termen de 30 zile de la data comunicării, la 

instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul 3 

Directorul și directorul adjunct 

 

Art. 13 (1) Directorul Liceului Teoretic “Dante Alighieri” exercită conducerea executivă a unității de 

învățământ , în conformitate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de 

administrație al Liceului Teoretic “Dante Alighieri”, precum și cu prevederile Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

(2) Funcţia de director al Liceului Teoretic “Dante Alighieri” se ocupă prin concurs public, în conformitate 

cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director i aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice. 

(3) Directorul Liceului Teoretic “Dante Alighieri” poate fi eliberat din funcție în condițiile prevăzute de 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea 

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

Art. 14. (1). Atribuțiile directorului  Liceului Teoretic “Dante Alighieri” sunt prevăzute de Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul Ministrului Educaţiei 
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Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

(2) Directorii adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la contractul de managent 

educațional, și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate. 

(3) Tipul și conținutul documentelor manageriale de la nivelul Liceului Teoretic “Dante Alighieri” 

București sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar.  

Titlul IV 

Personalul unității de învățământ 

Capitolul 1 

Dispoziții generale 

 

   Art. 15. (1) În Liceul Teoretic “Dante Alighieri” București, personalul este format din personal didactic 

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

(2) Selecția personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic se face conform 

normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în Liceul Teoretic “Dante 

Alighieri” București se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de 

învăţământ, prin reprezentantul său legal.  

 Art. 16 (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul sunt 

reglementate de legislaţia în vigoare.   

 (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru 

postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.   

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.   

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din 

unitate, precum și să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii 

şi/sau colegii.   

(5) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta 

unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor 

extracurriculare/extraşcolare.   



 

11 

 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi 

afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.   

Art. 17. (1) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 

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

şi cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. O.M.E.N.C.Ș. nr. 5.079/31.08.2016  cuprinde și prevederi specifice de organizare și 

funcționare a catedrelor și comisiilor pe probleme.  

(2) Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află 

în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.   

(3) În Liceul Teoretic “Dante Alighieri” București funcţionează următoarele compartimente de 

specialitate : secretariat, financiar-contabil, administrativ.   

Capitolul 2 

Personalul didactic  

 

Art. 18.   (1) Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) În Liceul Teoretic “Dante Alighieri” activitatea instructiv - educativă este asigurată de personal 

didactic calificat cu o foarte  bună pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică, cunoscător al limbii 

italiene, apt din punct de vedere  medical, capabil să relaţioneze cu elevii, părinţii şi colegii. 

Art.19. (1) Personalul didactic din Liceul ”Dante Alighieri” este obligat să participe la activități  de 

formare  continuă, în condițiile legii.  

Art.20. (1) În derularea atribuţiilor profesionale personalul didactic are dreptul de liberă iniţiativă, în 

sensul propunerii şi desfăşurării de activităţi, proiecte, programe, supuse aprobării Consiliului 

profesoral/Consiliului de administraţie.  

(2) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate 

şcolară sau publică, decat cu acordul propriu; 

(3) Înregistrarea magnetică sau de altă natură a activităţii didactice şi multiplicarea înregistrărilor poate fi 

făcută numai cu acordul celui care o  conduce, în baza legislaţiei în vigoare. 

Art.21. (1) În incinta liceului şi în vecinătatea acestuia, cadrele didactice sunt protejate de către autorităţile 

responsabile cu ordinea publică. 
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 (2) Condiţionarea evaluării elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea oricărui 

tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora va fi adusă la cunoştinţă Consiliului 

de administraţie sau, după caz, a organelor abilitate, în vederea cercetării faptelor. 

 (4) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu completările 

și modificările ulterioare.  

Art.22 (1) Cadrele didactice au obligația  să  efectueze  serviciul  pe  şcoală, în zilele în care acestea au 

cele mai puține ore de curs și în  baza  unei  planificări realizate de  comisia  de  planificare  a  serviciului  

pe  şcoală. . 

(2) Serviciul pe școală se desfășoară în două schimburi: I. 8:00 – 14:00; II. 14:00 – 20:00. Numărul și 

atribuțiile profesorilor de serviciu constituie anexă la prezentul regulament. 

Art. 23 ( 1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare și a contractele colective 

de muncă aplicabile.  

(2) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la începutul 

anului școlar .  

(3) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic rezultatul evaluării 

conform fișei de evaluare specifice.   

 

Capitolul 2 

Personalul nedidactic  

Art. 24 ( 1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Angajarea personalului nedidactic se face în conformitate cu art 51 din Ordinului Ministrului Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(3) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu, conform art.52 

din Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(4) Evaluarea personalului nedidactic se face conform legislației în vigoare și a contractele colective de 

muncă aplicabile 

(5) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.  

(6) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului nedidactic rezultatul evaluării 

conform fișei de evaluare specifice.   

(7)Personalul nedidactic răspunde disciplinar conform  prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Titlul V 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice   

Capitolul 1 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ   

Secţiunea 1 

Consiliul profesoral   

 

Art. 25. (1)Totalitatea cadrelor didactice din Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” constituie Consiliul 

profesoral. Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la 

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime din numărul personalului didactic de 

predare.  

(2) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice cu norma de 

bază în Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere 

disciplinară. 

(3) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al cadrelor 

didactice de predare, cu normă de bază în Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” .   

(4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor consiliului profesoral cu normă de bază în unitate şi sunt obligatorii pentru întregul personal 

salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar, precum și pentru elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali 

ai acestora. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.  

(5) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, 

care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral 

într-un registru special de procese verbale.  

(6) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, personalul 

didactic-auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitate, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai 

consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.  

(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au 

obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.  

(8) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează 

în unitatea de învăţământ preuniversitar pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se 

numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru autentificarea numărului 

paginilor registrului şi se aplică ştampila. 

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care 

conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 

sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ preuniversitar. 
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(10) Documentele consiliului profesoral sunt : tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 

convocatoarele consiliului profesoral și registrul de procese-verbale , însoțit de dosarul cu anexele 

prceselor-verbale.   

Art. 26. (1) Atribuțiile consiliului profesoral sunt prevăzute la art. 58 din Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Secţiunea 2 

Consiliul clasei   

 

Art. 27. Consiliul clasei funcţionează în conformitate cu art 60 – 64 din Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Secţiunea 3 

Catedrele/comisiile metodice  

  

Art. 28. (1) Catedrele/comisiile metodice funcționează  în conformitate cu art 65 – 67 din Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

(2) Componența, precum și atribuțiile ariilor curriculare și comisiilor ce functionează pe parcursul anului 

școlar 2016- 2017 este prezentată în anexă. 

 

 

 

Capitolul 2 

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ   

Secţiunea 1 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare   

 

Art. 29. (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este cadru 

didactic titular, numit de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza hotărârii consiliului 

de administraţie, la propunerea consiliului profesoral. 
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(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, asociaţia de părinţi, cu 

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 

neguvernamentali.   

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

pe baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi non-formală.   

(4) Atribuțiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt precizate 

la art. 69 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

(5) Conținutul portofoliului coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

sunt precizate la art. 70 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar .  

Art. 30.  În Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, directorul numește câte un coordonator pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare pentru fiecare ciclu de învățământ : ciclul primar, ciclul 

gimnazial  și ciclul liceal . 

(4) La nivelul Liceului Teoretic “Dante Alighieri” există un profesor responsabil de proiectele 

internaționale , a cărui  activitatea vizează elaborarea documentației specifice cu privire la depunerea 

dosarelor de candidatură, a documentației privind mobilitatea grupului țintă în cadrul proiectelor, în 

vederea obținerii avizului ISMB și a deciziilor necesare din partea conducerii liceului.  

 

Secţiunea 2 

Profesorul diriginte   

 

Art. 31. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial și  liceal  se realizează 

prin profesorii diriginţi.   

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

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

(4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/ profesorului 

pentru învăţământul primar.  

Art. 32.  (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului .  

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial și anul, planificarea activităților , conform proiectului de 

dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează ; 

planificarea se avizează de către directorul unității .  
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(3) Activitățile de support 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.  

Art. 33. (1)Tipurile de activități de suport educațional , precum și atribuțiile profesorului diriginte sunt 

prevăzute la art. 74-78 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar .  

TITLUL VI 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

CAPITOLUL I 

Compartimentul secretariat 

Art. 34 (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 

informatician. Compartimentul secretariat este subordonat directorului. Secretariatul funcţionează în 

program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara 

unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

(2) Atribuțiile compartimentului secretariat sunt prevăzute la art. 81-83 din Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

CAPITOLUL II 

Serviciul financiar 

SECŢIUNEA 1 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 35 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care 

sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea 

situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, 

prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. Serviciul financiar cuprinde, după caz, 

administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, 

denumit generic "contabil". Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Atribuțiile Serviciului financiar sunt prevăzute la art. 85-88 din Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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CAPITOLUL III 

Compartimentul administrativ 

SECŢIUNEA 1 

Organizare şi responsabilităţi 

 

Art. 36 (1)Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde 

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. Compartimentul administrativ este subordonat directorului 

unităţii de învăţământ. 

(2) Atribuțiile compartimentului administrativ sunt prevăzute la art. 90-94 din Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

CAPITOLUL IV 

Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare 

 

Art. 37 (1) În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează Biblioteca şcolară sau Centrul de 

documentare şi informare.  

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 (3) Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare se subordonează directorului.  

(4) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de învăţământ din 

învăţământul de stat, particular şi confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza 

criteriilor stabilite de ministerul educaţiei, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar.  

(5) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, 

cât şi bibliotecarul şcolar.  

(6) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară 

Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.  

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda asistenţă 

elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar şcoala, 

din motive de sănătate 
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TITLUL VII 

Elevii 

CAPITOLUL I 

Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi 

 

Art. 38 — Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 

(1) Dispoziţii generale sunt prevăzute la art. 1 (alin.1-5) din Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului 

nr. 4742/10.08.2016.  

(2) Dobândirea calităţii de preşcolar/elev este prevăzută la art. 2-5 din  Ordinul pentru aprobarea Statutului 

Elevului nr. 4742/10.08.2016 și la art. 96-105 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării 

Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

CAPITOLUL AL II-LEA 

Drepturile elevilor 

Art.39 – Drepturile elevilor sunt prevăzute la art. 6-13 din Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului 

nr. 4742/10.08.2016. 

 

 

 

 

CAPITOLUL AL III-LEA 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor 

 

Art.40 – Îndatoririle/obligațiile elevilor sunt prevăzute la art. 14-15 din Ordinul pentru aprobarea 

Statutului Elevului nr. 4742/10.08.2016. 

 

CAPITOLUL AL IV-LEA 
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Sancţionarea elevilor 

Art.41 – Sancționarea elevilor este prevăzută la art. 16-29 din Ordinul pentru aprobarea Statutului 

Elevului nr. 4742/10.08.2016. 

 

CAPITOLUL AL V-LEA 

Reprezentarea elevilor 

 

Art 42 - Modurile de asociere în vederea reprezentării sunt prevăzute la art. 30-36 din Ordinul pentru 

aprobarea Statutului Elevului nr. 4742/10.08.2016. 

 

CAPITOLUL AL VI-LEA 

Asocierea elevilor 

Art. 43 - Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor  

(1) 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. 

 (2) Atribuțiile asociațiilor reprezentative ale elevilor, precum cele ale Consiliului elevilor sunt prevăzute 

la art. 38-47 din Ordinul pentru aprobarea Statutului Elevului nr. 4742/10.08.2016. 

 

 

CAPITOLUL VII 

Evaluarea copiilor/elevilor  

SECŢIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art. 44 – (1) Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele 

specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. Conform legii, evaluările în sistemul de 

învăţământ românesc se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.  
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(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real 

elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.  

(3) Modalitățile de evaluare a elevilor, instrumentele de evaluare, precum și rezultatele evaluării sunt 

detaliate la art. 114-138 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 

5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

. 

(4) Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ sunt prezentate la art. 139-147 din Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea 

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

 

CAPITOLUL AL VIII-LEA 

Transferul copiilor şi elevilor 

 

Art. 45 – (1) Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o 

unitate de învăţământ 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 învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionarea unităţii de învăţământ la care se face 

transferul. 

(2) Criteriile și modalitatea de organizare a transferului elevilor sunt prevăzute la art. 149-160 din 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

(3) Transferul elevilor la şi de la liceul “Dante Alighieri” la alte unităţi de învăţământ liceal, precum 

şi de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o clasă la alta în cadrul liceului, se face 

respectând în totalitate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din nr. 5.079/31.08.2016. 

Art. 46 - Criteriile de transfer specifice Liceului Teoretic „Dante Alighieri”  

(1) Transferul elevilor în timpul anului şcolar (al semestrelor) se poate efectua, în mod excepţional, în 

următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor dintr-o sau într-o altă localitate; 

b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de catre 

inspectoratul de sănătate publică; 

c) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri şi specializări ; 
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d) în cazul claselor de limbă maternă italiană, chiar și elevii care sunt de etnie italiană trebuie să 

dovedeacsă cunoașterea limbii italiene în urma unei testări și a unui interviu. 

e) pentru rezolvarea unor situaţii speciale (stări conflictuale între elev şi colectivul clasei din care 

face parte sau o fracţiune a acestuia, dificultăţi de comunicare cu unul sau mai mulţi profesori ai 

clasei respective, dificultăţi de adaptare la standardele de exigenţă privind însuşirea cunoştinţelor 

şi respectarea disciplinei şcolare). 

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 

(2) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ 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. 

(3) În liceul “Dante Alighieri” nu se admit transferuri de la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă. 

(4) Gemenii, tripleții etc. 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 

directorului unității de învățământ. 

(5) 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 unitatea de învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la 

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

TITLUL VIII 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 47 – (1) Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale:  

a)inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b)evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

(2) Modalitățile de organizare a evaluării instituționale, evaluarea externă și cea internă sunt prevăzute la 

art. 162-167 din din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 
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TITLUL IX 

Partenerii educaţionali 

  

Art. 48 (1) - Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt detaliate la art. 168-172 din 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea 

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

(2) Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, date privind adunarea generală a părinților, 

Comitetul de părinți, Consiliul reprezentativ al părinților, contractul educațional sunt prevăzute la art. 176-

195 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 

TITLUL X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 49 – (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naţionale.  

(2) În Liceul ”Dante Alighieri” fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  

(3)  În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de 

discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.  

  

 


