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REGULAMENTUL INTERN  
al  

COLEGIULUI TEHNIC DINICU GOLESCU 
An școlar 2021-2022 

 

TITLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. – Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale 

Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii. 

Prezentul Regulament cuprinde reglementări specifice privind organizarea și desfășurarea 

activităților în Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”, în conformitate cu Regulamentul – Cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (OMEN 

Nr.5447/2020), cu Legea educației naționale nr 1/ 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectă legea organică şi prevederile actelor normative –Legea Nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, OMENCS Nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de 

învăţământ preuniversitar. Prezentul Regulament respectă prevederile comun MEC și MS 

cu nr 5338/2021 referitor la măsurile de organizare a activității unităților de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-

2,  și ale Metodologiei – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- 

5545/10.09.2020 si al procedurilor si  planurilor de masuri ale ISMB. 

Art. 2. – Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Colegiului 

Tehnic „Dinicu Golescu” şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-

educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, 

financiar-contabilă şi de secretariat.  
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Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de 

Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.  

               (2) Regulamentul intern este supus avizării comisiei paritare, care emite aviz 

consultativ, în conformitate cu prevederile legale. 

     (3) Regulamentul intern este dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral 

şi aprobat de Consiliul de administraţie. 

 Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexă (curtea, aleile de 

acces, sala de sport) pentru tot personalul salariat al colegiului. 

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

exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică 

sau religioasă.  

Art. 6. – În cadrul colegiului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 

politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de 

prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, 

primejduind sănătatea fizică sau psihică a personalului unităţii. 

 
TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.7.-  Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” cuprinde următoarele forme de învăţământ: 

liceal cu frecvenţă (cls. IX-XII/XIII), zi și seral, liceal cu frecvenţă redusă (cls. IX-XIII), 

învăţământ postliceal (anul I și II ), învăţământ profesional de 3 ani și învățământ dual ( 

clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a).   

Art.8.-  (1) Pentru acest semestru cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă și 

învățămîntul profesional și dual se desfăşoară în două serii, între orele 8.00 – 13.00/ 

13.50 şi 14.00– 19.25/20.20 , durata orei de curs fiind de 50 minute, pauza cadrelor fiind 

de 10 min, între orele de curs. Între orele 6.00- 7.30, 13.00-14.00 respectiv 19.30.—20.30 

vor fi realizate acțiuni de igienizare. 

(2) Conform Ordinului comun MEC/ MS participă la cursuri se realizează în format fizic. 

În conformitate cu hotărârile ulterioare se vor aplica alte prevederi privind modificarea 

scenariului după care se vor desfășura cursurile. 

(3) Practica comasată se va realiza cu prezență fizică. 

(4) În perioadele de activitate desfășurate în condiții excepționale orele vor avea 45 

minute, cu pauza de 10 minute și pauza mare de 15 minute, astfel încât programul de 

dimineață se desfășoară în două serii, 8.00 -13.00/13.50 (schimbul 1) și 13.30-

18.35./19.20 (schimbul 2). 

(5) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se desfăşoară în zilele de 

sâmbătă, după un program stabilit la începutul fiecărui semestru şcolar.   

 

 



3 
 

 

(6) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 

pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea 

Consiliului de Administraţie.  

Art.9.-  Programul  zilnic  se  desfășoară  în  conformitate  cu  orarul  școlii  și  graficul 

instruirii  practice,  instrumente  de  planificare  aprobate  de  director.  În acest an școlar 

practica comasată se va realiza, în mare parte, în semestrul al II-lea. 

(1)Pentru  desfașurarea  procesului  instructiv- educativ în condiții de siguranță   elevii vor 

avea loc fix în bancă, conform principiului: „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”. La fiecare 

sală există maximum 2 clase, dimineața și dupa-amiaza.  

(2) Ora de curs are 50 min, din care 40 min activitatea de predare-învatare-evaluare și 

10 min pauză-elevi.  

Art.10.-  Colegiul  Tehnic Dinicu Golescu este  obiectiv  monitorizat  video  (săli  de  clasa, 

holuri,  curte).  Laboratoarele se folosesc ca săli de clasa. 

Art.11.-  Toti  profesorii  și  elevii  au  dreptul  sa  foloseasca  fondul  de  carte  al  bibliotecii  

pe baza  de  legitimatie  de  imprumut.   

Art.12.-  Pentru  activitațile  cultural-artistice  elevii,  sub  coordonarea  profesorilor,  pot 

folosi  sălile  echipate  cu  instalatie  video  și  de  sonorizare.   

Art.13.-  Cadrele didactice responsabile de sală au obligația de a semnala imediat 

administratorului de patrimoniu și direcțiunii eventualele situații privind degradarea 

bunurilor din sala respectivă. Cadrele didactice trebuie să se îngrijească, în limita 

competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de 

învățământ.  

Art. 14. – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis 

în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) la 

punctul de pază şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR”. Persoanele care au 

primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea 

şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unităţii. In contextul 

epidemiologic actual, vizitatorii completeaza o declaratie pe proprie raspundere referitoare 

la Sars-Cov-2. 

        (2)Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta  și în clădirea unității de 

învățământ este permis doar în următoarele cazuri:  

a) la solicitarea profesorilor diriginți/ profesorilor clasei/conducerii unităților de 

învățământ preuniversitar;  

b) la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic;  

c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte 

situații școlare care implică relația directă a părinților/tutorilor legali cu personalul 

secretariatului unității de învățământ ;  

d) la întâlnirile solicitate de părinți/tutorii legali, programate, de comun acord, cu 

profesorii diriginți/ profesorii clasei / conducerea unității de învățământ;  

e) la diferite evenimente publice și activități școlare/extracurriculare organizate în 

cadrul unității de învățământ , la care sunt invitați să participe părinții/tutorii legali;  
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f) în cazul unor situații speciale, precizate explicit în cadrul regulamentelor unității de 

învățământ. 

(3) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face 

numai după aprobarea conducerii liceului. 

 (4) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa 

persoanelor străine în şcoală, organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală 

cu participanţii, vizată de director. 

 (5) Accesul autovehicolelor în incinta liceului este permis doar următoarelor cazuri: 

 - autoturismele personalului salariat al unităţii;  

- autoturismele autorităţilor cu drept de îndrumare şi control;  

- autovehiculele care desfăşoară servicii pentru şcoală;  

- autovehiculele care aparţin salvării, poliţiei, jandarmeriei sau ale celor care 

asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor de apă, 

electricitate, gaze, telefonie, internet. 

-  autoturismele care au aprobarea Consiliului de Administrație. 

Art. 15. – Este interzisă intrarea în liceu a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De 

asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte 

contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor 

inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi 

alcoolice.  

Art. 16 . – Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 

motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului, învoire 

scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor 

probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului 

şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri 

pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus 

elevii nu pot părăsi liceul decât însoţiţi de către părinţi/tutori. 

Art. 17 . Persoanele cazate în camin, părinții și alti vizitatori trebuie să respecte urmatoarele 

reguli: 

a) Accesul părintilor și vizitatorilor în incinta școlii se face pe baza ecusonului după 

verificare, înregistrare și control, ecusonul se pastreaza la vedere și se restituie la 

iesire. 

b) Ecusoanele pentru vizitatori și parinți, ștampilate și vizate, se predau cu proces 

verbal între schimburi la punctul de control. 

c) Accesul persoanelor cazate în camin se va face pe la punctul de control pe baza 

legitimației de acces și a tabelului aprobat de conducerea școlii. 
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d) Vizitatorii au acces în incinta școlii insoțiți de personalul specializat. 

e) Persoanele cazate în camin sunt obligate să achite chiria anticipat și să respecte 

regulamentul de funcționare al căminului și cantinei. 

f) Servirea mesei la cantina școlii de către elevi externi și salariați este permisă numai 

cu bonuri ridicate de la casieria școlii. 

g) Persoanele cazate în cămin nu au voie să cazeze alte persoane. 

h) Accesul autovehiculelor care aparțin școlii sau salvării, pompierilor, poliției, 

salubrizării, jandarmeriei, aprovizionării cu materiale și alimente, intervenții 

operative la utilități precum și ale personalului școlii se face numai pe poarta 

principală de intrare-ieșire și cu înregistrarea în raportul de evidență de la poartă 

și fără a pune în pericol viața elevilor și a salariaților. 

i) Paza și controlul accesului se face cu personal specializat și autorizat de poliție. 

j) Programul unității de învățămant se afișeaza la punctul de control. 

k) Profesorii de serviciu, personalul de ingrijire vor supraveghea și vor lua măsuri sau 

vor semnala existența unor persoane care nu respectă prezentul regulament iar la 

terminarea programului se vor verifica și încuia clădirile. 

l) Periodic situațiile deosebite vor fi prelucrate cu elevii și salariații unității. 

m) Părintii/tutorii legali ai elevilor cazați în cămin au obligația de a se interesa 

saptămanal despre situația școlara și disciplinară a elevilor interni. 

Art. 18. - În timpul servicului, personalul de pază este obligat : 

a. Să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a 

preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității pazite. 

b. Să pazească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea 

acestrora. 

c. Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările și 

procedurile interne ale conducerii. 

d. Să efectueze control la intrarea și la ieșirea din incintă a persoanelor, mijloacelor 

de transport, materialelor, documentelor și altor bunuri. 

e.  Să identifice, percheziționeze și să rețină, pană la sosirea organelor de politie, 

persoanele asupra carora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de 

a produce evenimente deosebite. 

f. Să inștiinteze, de îndată, conducerea unității despre producerea oricărui eveniment 

în timpul executării serviciului și despre măsurile luate. 

g. În caz de avarii produse la instalații, conducte, rețele electrice sau telefonice și în 

orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată 

la cunoștința celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri imediat 

după constatare. 

h. Să sesizeze poliția în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul 

unității. 

i. Să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare. 

j. Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume 

astfel de băuturi în timpul serviciului. 
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k. Să nu absenteze fără motive întemeiate și fără să anunțe în prealabil conducerea 

unității despre aceasta. 

l. Să execute, orice alte sarcini care i-au fost încredințate potivit planului de pază și 

fișei postului. 

m. În timpul executării serviciului, personalului de pază ii este interzis : 

 Să doarmă, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să folosească 

mijlooacele de comunicatie (telefon, fax) ce aparțin obiectivului în scopuri 

personale. 

 Să părăsească incinta unității de învățămant fără a fi inlocuit și fără aprobarea 

conducerii acesteia. 

Art. 19. –Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea liceului, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de filieră, profiluri, specializări, 

aprobate prin planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de 

opţiunile acestora. 

Art. 20. În Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” funcţionează comisii de lucru cu caracter 

permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă 

este stabilită la începutul fiecărui an şcolar, aprobate în cadrul şedinţei Consiliului de 

administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 2 a prezentului regulament. 

(1) La nivelul unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

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

d) Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/ managerial 

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării 

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

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

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

ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune 

constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

(4) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei 

de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. Sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai  
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elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al 

elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. 

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

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ cu nr 5579/21.10.2020. 

(6) Unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie 

de nevoile proprii. 

Art. 21. În cadrul Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” funcţionează următoarele comisii 

permanente și comisii cu caracter temporar sau ocazional cu respectarea prevederilor din 

ROFUIP in vigoare:  

 

 Comisii cu caracter permanent:  

I. -  Comisia pentru curriculum   

 este constituită din reprezentanți ai ariilor curriculare;   

 analizează propunerile de opţionale ale catedrelor, le avizează şi le transmite 

spre dezbatere Consiliului Profesoral;  

 urmăreşte elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii, avizarea acestuia de 

ISMB şi aplicarea la clasă. 

 

II. -  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)  

 se constituie conform legislaţiei în vigoare   

 are în componenţă:  4 cadre didactice (inclusiv coordonatorul); 1 reprezentant 

sindicat; 1 părinte; 1 elev; 1 reprezentant Consiliul Local; 

 reprezentanţii cadrelor didactice vor fi alese în cadrul Consiliului Profesoral, prin 

vot secret.   

III . –Comisia de securitate și sănătate în muncă (SSM) și pentru situații de urgență 

(PSI)  sunt numite prin decizia internă a conducerii şcolii la începutul fiecărui an şi îşi 

desfăşoară activitatea conform legislației în vigoare (Regulamentul de organizare şi 

funcţionare emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale) şi are următoarele atribuţii:  

 realizează la începutul fiecărui an şcolar „Instrucțiuni proprii privind  protecţia şi 

securitatea în muncă” care se dezbat şi aprobă în Consiliul de Administrație; 

 se preocupă de prelucrarea acestor Instrucțiuni la clase, prin intermediul 

diriginţilor şi păstrează procesele verbale întocmite cu ocazia instruirii;  

 realizează, la începutul fiecărui an, instructajul specific pentru normele de SSM, 

pentru personalul didactic şi didactic auxiliar. Instructajul personalului nedidactic 

se va efectua de către administrator sau firma care asigură consultanța în 

domeniu. Cu ocazia acestui instructaj se completează fişele de Protecţia muncii, 

fişe care se păstrează la conducătorul de compartiment;  
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 se preocupă de evaluarea riscurilor în şcoală şi propune un plan de măsuri 

pentru eliminarea acestora;  

 verifică respectarea normelor de PM şi în cadrul activităţii de instruire practică, 

în laboratoarele şcolare şi la agenţii economici şi răspund de întocmirea fişelor 

de instructaj la elevi;  

 controlează şi se asigură că în activităţile extracurriculare organizate cu elevii 

au fost prelucrate normele specifice de PM şi se respectă Procedura internă 

privind activitatea extracurriculară; 

 se asigură că la nivelul fiecărui laborator (fizică, chimie, T.I.C. şi laboratoarele 

de instruire practică) precum şi în cadrul orelor de educaţie fizică s-au făcut 

instructajele corespunzătoare; o orice abatere de la respectarea normelor de şi 

PM va fi adusă la cunoştinţă conducerii şcolii.  

 realizează la începutul fiecărui an şcolar un material care cuprinde extrase din 

legislaţia în vigoare cu privire la regulile ce trebuie respectate în domeniul şi PSI 

în unităţile şcolare; 

 se preocupă de prelucrarea acestor reguli la clase, prin intermediul diriginţilor şi 

păstrează procesele verbale întocmite cu ocazia instruirii;  

 realizează, la începutul fiecărui an, instructajul specific (normele PSI) pentru 

personalul didactic şi didactic auxiliar. Instructajul personalului nedidactic se va 

efectua de către un membru delegat al Comitetului pentru SU. Cu ocazia acestui 

instructaj se completează fişele PSI, care se păstrează la conducerea școlii. o 

verifică respectarea normelor de PSI şi în cadrul activităţii de instruire practică, 

în laboratoarele şcolare şi la agenţii economici şi răspund de întocmirea fişelor 

de instructaj la elevi;  

 se asigură că la nivelul fiecărui laborator (fizică, chimie, informatică) precum şi 

în cadrul orelor de educaţie fizică s-au făcut instructajele corespunzătoare.  

 Orice abatere de la respectarea normelor de şi PSI va fi adusă la cunoştinţă 

conducerii şcolii.   

 

IV.– (1) Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/ managerial se constituie, prin decizie a 

directorului, în baza hotarârii Consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile 

Ordinului Guvernului nr. 400/2015, actualizat prin Ordinul nr. 200/2016 și Ordinul 600/2018, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile 

ulterioare.   

   (2) Componenţa și  modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind 

această comisie se stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din 

fiecare unitate de învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte 

trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   

  (3) Comisia  are următoarele atribuţii:   

   a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii 

publice;   
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   b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine 

managementul în activitatea de coordonare;   

   c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul 

raporturilor profesionale;   

   d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra 

întregii entităţi publice;   

   e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul 

compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ 

 

V. (1)  Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității se constituie la 

începutul anului şi îndeplineşte atribuţii stabilite prin OMECT nr. 1409/29.06.2007 și prin  

Ordinul MENCS nr. 6134/2016 - interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, precum și conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă 

în unităţile de învăţământ.  

(2) În Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”este interzisă segregarea şcolară pe criteriul etnic, 

al dizabilităţii sau al cerinţelor educaţionale speciale, pe criteriul statutului sodoeconomic 

al familiilor, al mediului de rezidenţă şi al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari 

ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi ale prevederilor ordinului 

MENCS nr. 6134/2016. 

(3) Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie 

imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive. 

(4) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii 

incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică 

diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare 

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

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

HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia 

pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea 

fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, 

constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.   

(5) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării 

şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:   

a) elaborarea unui plan de acţiune local pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în 

unitatea de învăţământ; 

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi 

alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a 

promovării interculturalităţii;  
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c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care 

să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;   

d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 

comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de 

învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, 

consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;   

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare 

a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului 

profesoral, după caz;   

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

respectarea principiilor şcolii incluzive;   

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

 h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii;   

i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este 

cazul;   

j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării 

este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;   

k) Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării 

din cadrul unităţilor de învăţământ.   

(6) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.   

(7) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după 

discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie. 

(8) Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în mediul şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare 

privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.   

 (9) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă 

de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului Național  

Comun de Acţiune privind asigurarea climatului de siguranţă a elevilor şi a personalului şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. 

În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:   

 a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii 

poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;   

b) constituie Registrul de siguranță școlară;   

c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza 

factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta 

şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.  
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Art.22. În cadrul Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” funcţionează următoarele comisii cu 

caracter temporar sau ocazional:  

a) Comisia  pentru cămine și cantină 

b) Comisia  pentru distribuirea tabletelor școlare 

c) Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR 

d) Comisiei pentru achiziții lucrări, servicii, obiecte de inventar și alte produse necesare 

aprovizionării și functionării Colegiulu Tehnic Dinicu Golescu 

e) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

f) Comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de corigenţe, situaţii 

neîncheiate și diferențe 

g) Comisia pentru acordarea “bursei profesionale”   

h) Comisia pentru programul național de protecție socială “bani de liceu” 

i) Comisia pentru acordarea burselor școlare 

j) Comisia ”euro 200” 

k) Comisia diriginților 

l) Comisia pentru recepția lucrărilor, materialelor și serviciilor achiziționate 

m) Comisia  de orientare școlară și profesională și de promovare a imaginii școlii 

n) Comisia  pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale cadrelor didactice, didactice 

auxiliare și nedidactice 

o) Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale elevilor 

p) Comisia  paritară și de dialog social 

q) Comisia de încadrare a personalului salariat 

r) Comisia de notare ritmică și frecvența elevilor, combaterea absenteismului și a 

abandonului școlar 

s) Comisiei pentru elaborarea/revizuirea regulamentului intern al colegiului tehnic 

dinicu golescu 

t) Comisiei pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al  colegiului 

tehnic dinicu golescu 

u) Comisiei de constituire a registrului şcolar al performanţelor sportive 

v) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

w) Comisia pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor şcolare 

Art. 23. Comisiile sunt propuse de echipa managerială la începutul fiecărui an școlar și 

aprobate în Consiliul de Administrație, iar funcționarea lor se va desfășura în baza 

legislației și planurilor de acțiune/manageriale specifice. 

Art. 24. – În cadrul colegiului funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului 

elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi a unui regulament propriu întocmit de 

conducerea unităţii. 

Art. 25. – În cadrul colegiului  funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat 

sub coordonarea şi monitorizarea Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi asistenţă 

educaţională (CMBRAE).  

Art. 26. – În cadrul colegiului funcţionează Cabinetul medical. 
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Art. 27. – În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare.  

 

TITLUL III 
MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMANT 

 Art. 28. – Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” este condus de Consiliul de administraţie, de 

director şi director-adjunct (Anexa 6). În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de 

administraţie şi directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetul Reprezentativ 

al  părinţilor, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

 

Capitolul I. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 Art. 29. – Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al Ministrului Educaţiei. 

 Art.30 . – Consiliul de administraţie al Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” este organ de 

conducere al şi este alcătuit din 15 membri, astfel: 6 cadre didactice, un reprezentant al 

primarului, 3 reprezentanţi ai Consiliului Local, 2 reprezentanti ai părinţilor, 1 reprezentant 

al elevilor și 2 reprezentanți ai agenților economici parteneri. Directorul este președinte  al  

Consiliului de Administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt 

alese prin vot secret în şedinţa Consiliului profesoral. 

 Art. 31. – (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă şi reprezentantii 

organizațiilor sindicale din  unitate, cu statut de observatori ( conform art.19 alin (1), din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.C 5447/2020. 

 (2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi 

ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din 

ordinea de zi. 

 Art. 32. – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Metodologia de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.  

Art. 33. – Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot 

avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, 

judeţean sau naţional. 
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Capitolul II. DIRECTORUL 

Art. 34. – Directorul exercită conducerea executivă a Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  şi 

reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele 

competenţelor prevăzute de lege.  

Art. 35. – Ocuparea funcţiei de director se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 şi în art. 20-23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C 5447/2020 . 

Art. 36. – Directorul încheie un contract de management cu Primarul Sectorului 1 și cu 

Inspectoratul Scolar al Municipiului București. 

 Art. 37. – În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu 

caracter normativ sau individual şi note de serviciu. 

 Art. 38. – Directorul este preşedintele Consiliului profesoral și al Consiliului de 

administrație.  

Art. 39. – Directorul, în colaborare cu o echipă, desemnată prin decizie a directorului,  

elaborează Planul de acțiune al școlii (PAS) şi îl supune spre aprobare Consiliului de 

administraţie. 

 Art. 40. – Directorul prezintă anual un raport asupra educaţiei în Colegiul Tehnic „Dinicu 

Golescu”  în faţa Comitetului de părinţi şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

 

Capitolul III. DIRECTORUL ADJUNCT 

 Art. 41. – Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului și încheie  

contractul de management educational cu Inspectoratul Scolar al Municipiului București. 

 Art. 42. –(1) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe 

perioade determinate, pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele 

directorului în lipsa acestuia.  

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către 

directorul unităţii de învăţământ.  

(3) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul 

unităţii de învăţământ sau de către inspectorul şcolar general. 
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ART.43. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

şi în art. 24-27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C 5447/2020 . 

 Art. 44. – Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de curriculum si de prevenire a 

violentei.  

 
 

TITLUL IV 
PERSONALUL COLEGIULUI 

 

Art. 45. – Personalul din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  este format din personal 

didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic sau administrativ. 

 Art. 46. – Personalului din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  îi este interzis să desfăşoare 

acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială 

a acestuia. 

 Art. 47. – Personalul din colegiu  are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevilor. 

 

 

Capitolul I. PERSONALUL DIDACTIC 

Art. 48. – Personalul didactic din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  cuprinde persoanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia (profesor, profesor psihopedagog).  

Art. 49. – Cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”au următoarele drepturi: 

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

62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru 

didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul 

învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru 

desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat 

sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au 

dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie 

al colegiului;  

b) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi 

criteriilor elaborate de M.E.;  

c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;  

d) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în: 
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  conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale 

disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;  

 utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării 

obligaţiilor profesionale; 

  punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de 

învăţământ;  

 organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de 

cercetare ştiinţifică; 

  înfiinţarea în colegiu a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, 

cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare; 

  participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea 

şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, 

a Contractului colectiv de muncă;  

e) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de 

nici o autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor 

didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau 

publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este 

pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în 

timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă; 

În scenariul stabilit de funcționare al școlii prin hotarârea consiliului de administratie, 

monitorizarea modului în care se desfășoară activitatea didactică prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, se face permanent prin activități, cum ar fi: verificarea 

completării condicii electronice/de prezență a cadrelor didactice, verificarea completării 

cataloagelor/cataloagelor electronice, verificarea respectării orarului școlar, a accesării 

plaformelor educaționale, a prezenței preșcolarilor/elevilor la orele online, inclusiv prin 

asistențe la ore , de către directorii unităților de învățământ. 

 f) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi este 

permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;  

g) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 

public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;  

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

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu 

prevederile legii;  

i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează 

prestigiul învăţământului şi al liceului, precum şi demnitatea profesiei de educator; 
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 j) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din 

sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de 

participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al colegiului.  

Art. 50. – Cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”au următoarele obligaţii:  

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare 

continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de 

la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite 

profesionale transferabile; 

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

formular specific, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de 

învăţământ; 

c) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă. 

Completarea condicii de prezență este efectuată de fiecare angajat în parte, atât la 

începerea cât și la finalizarea programului de muncă. Nesemnarea condicii de prezență 

reprezintă abatere de la respectarea Regulamentului Intern și nerespectarea sarcinilor din 

fișa postului, atrăgând după sine neplata acestor ore. Orele constatate neefectuate, nu vor  

fi plătite și vor fi consemnate ca absențe nemotivate, atrăgând după sine sancționarea 

disciplinară. Eventualele modificări se efectuează numai cu aprobarea conducerii. 

d)  referitor la concediul medical, cadrele didactice au obligația de a înștiința școala 

(conducerea școlii sau secretariatul) privind apariția stării de incapacitate temporară de 

muncă în termen de 24 de ore și de a prezenta la secretariatul școlii certificatul medical 

eliberat de medical de familie în termen de cel mult 3 zile de la data eliberării, documentul 

va fi vizat de medical de familie și aprobat de conducerea școlii. 

 e) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu 

demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: 

  prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta liceului 

sau în zona limitrofă;  

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

 practicarea, în public, a unor activităţi care implică exhibarea, în manieră obscenă, 

a corpului; 

 f) cadrele didactice trebuie să respecte cu strictețe ora de începere a cursurilor sau 

a serviciului pe şcoală, orarul școlii,  iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul 

clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor și notelor elevilor. În cazul scenariului 

roșu de desfășurare a activității, precum și în scenariul galben (hibrid), cadrele didactice 

trebuie să respecte orarul școlii, ora de începere a activității, iar pentru consemnarea 

absențelor și a notelor pot folosi o agenda personală, urmând ca ulterior să transcrie în  
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cataloage aceste date ( în cel mai scurt timp, în funcție de situația epidemiologică și 

respectând distanțarea socială în cancelarie). 

Întârzierile  la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la 

acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare; 

g) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le 

consemneze în carnetul de elev (consemnarea notelor în carnete se face în 

scenariul verde sau galben de desfășurare a activității);  

h) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 

prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 

părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în 

vigoare; 

i), sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu 

excepţia celor efectuate de către director/director adjunct;  

j) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii liceului în maximum 10 zile de la 

începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o  predau şi 

pentru orele de dirigenţie; 

k) cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea liceului în cazul absenţei 

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

l) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală 

demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai 

în scopuri educaţionale;  

m) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi 

personalului liceului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale. Relațiile dintre cadrele 

didactice se vor baza pe respect, solidaritate și corectitudine, profesorii trebuie să evite 

denigrarea colegilor și să respecte Codul de etică al unității de învățământ.  

 
n) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte 

persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice; 

o) nici un cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui clasei şi să motiveze 

absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor 

limita la rubrica disciplinei pe care o predă; 

p) la finalul orei de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala de curs; 

r) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt 

solicitate de profesorii diriginţi sau de conducerea liceului; 

 s) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi 

ale Consilului profesoral al clasei;  
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t)  preiau sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea, răspunde de păstrarea şi 

modernizarea acesteia; 

u) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;  

v) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul 

portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 4 a prezentului regulament;  

w) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un 

indicator important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se 

consideră abatere disciplinară.  

x) absența nemotivată de la Consiliul Profesoral se consideră abatere disciplinară. 

Art. 51. – În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele 

sancţiuni:  

a) observaţie scrisă; 

 b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

 d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, 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.  

Art. 52. – (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul 

fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-

verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la 

încheierea activităţii.  

      (2) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de 

curs, în intervalul orar 7.30-13.30, pentru programul de dimineată și 14.00-20.00, pentru 

programul de după-amiază. În ziua când este profesor de serviciu, cadrul didactic  respectiv 

nu are ore, sau are cel mult 2 ore de curs, acestea nefiind prima și ultima oră;  

     (3) Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei de urmărire a 

disciplinei elevilor şi are următoarele atribuţii:  

a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în liceu la începutul 

programului şi pe parcursul acestuia; 

 b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;  

 c) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor, asigurând respectarea tuturor 

măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu SarS-CoV2, respectiv purtarea măștii de protecție 
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 inclusiv  pe holurile colegiului și în curtea școlii, respectarea distanțării sociale între elevi 

de minimum 1 m, dezinfectarea mainilor, etc;  

 d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la 

începutul şi la sfârşitul orelor de curs;  

  e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice 

din cancelarie;  

   f) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente 

împreună cu directorul de serviciu. Profesorul de serviciu are obligația de a semnala 

conducerii școlii numele cadrului didactic absent și de a lua în cel mai scurt timp măsuri 

privind suplinirea acestor ore. 

   g) verifică ordinea şi disciplina în pauze;  

   h) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea 

liceului;    

   i) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală; 

    j) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie 

a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.  

Art. 53. – (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate 

de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a 

directorului. 

   (2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin 

decizie a directorului cu această responsabilitate.  

   (3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

   1. organizează şi coordonează:   

   a) activitatea colectivului de elevi;   

   b) activitatea consiliului clasei;   

   c) şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul 

semestrului, şi ori de câte ori este cazul;   

   d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;   

   e) activităţi educative şi de consiliere;   

   f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;   

   2. monitorizează:   

   a) situaţia la învăţătură a elevilor;   
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   b) frecvenţa la ore a elevilor;   

   c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;   

   d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;   

   e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi 

de voluntariat;   

   3. colaborează cu:   

   a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea 

unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează 

procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;   

   b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare 

a elevilor clasei;   

   c) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, 

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor 

probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv 

în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii 

deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;   

   d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru 

toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care 

aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară;   

   e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor 

de studii ale elevilor clasei;   

   f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea 

Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea 

completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;   

   4. informează:   

   a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;   

   b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează 

activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;   

   c) părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre 

comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează 

în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;   
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   d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 

10 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;   

   e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de 

corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;   

   5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.   

Art.54. -   Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:   

   a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de 

elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei;   

   b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;   

   c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de 

prezentul Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ;   

   d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 

   e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor 

obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;   

   f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în 

conformitate cu prevederile legale;   

   g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, 

respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică;   

   h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;   

   i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;   

Art. 55. – (1) Consilierul educativ sau coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de 

administraţie, la propunerea Consiliului profesoral. 

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

desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului 

metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor ME privind educaţia formală şi 

nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.  

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

coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară 

activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul liceului în colaborare cu şeful comisiei 

diriginţilor, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al 

elevilor. 
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  (4) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului 

de dezvoltare a şcolii. 

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în art. 61-62 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.E. C. 

nr. 5447/2020 . 

 

Capitolul II. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Art. 56. – În Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” personalul didactic auxiliar este format din: 

bibliotecar, laborant, analist programator, pedagog, supraveghetor de noapte, 

compartimentul secretariat şi serviciul contabilitate. 

 Art. 57. – Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

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

subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind 

Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare. 

 Art. 58. – Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia 

în vigoare.  

Art. 59. – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:  

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru 

fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului 

didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;  

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului 

profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară 

activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;  

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în 

relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al liceului, precum şi cu 

orice persoană din afara instituţiei; 

 d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite 

din partea conducerii liceului, considerate de interes pentru instituţie;  

e) întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate 

de conducerea liceului, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în 

conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează; 

 f) întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea 

datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. 
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 g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, 

consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;  

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului 

şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi. 

 Art. 60. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, 

atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce 

automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

 a) observaţie scrisă; 

 b) avertisment; 

 c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, 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.  

Art. 61. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului liceului.  

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

este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.  

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:  

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit 

normelor legale; 

 b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a 

bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI; 

 c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor 

biblioteconomice; 

 d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;  

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

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;  
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g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit 

cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă 

ale elevilor; 

 h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin 

sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.  

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de 

învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai 

comunităţii locale, cu părinţii elevilor; 

 j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;  

k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de 

directorul liceului.  

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

Art. 62. – Laborantul este subordonat directorului liceului. El îşi desfăşoară activitatea 

conform fişei postului aprobată de director şi respectă cerinţele impuse în colaborarea cu 

cadrele didactice.  

Art. 63. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este 

subordonat directorului liceului.  

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul liceului şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.  

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi:  

a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al liceului ; 

 b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de 

învățământ ;  

c) înscrie şi ţine evidenţa elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza 

hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor  

d) completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate, 

utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, 

privind situaţia şcolară a elevilor și a statelor de funcţii ; 

 e) rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale, ale 

examenelor de bacalaureat și de ocupare a posturilor vacante ;  

f) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi 

celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de 

către conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind etnia 

elevilor, compartimentul secretariat va conlucra cu personalul didactic din rândul acestor 

etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor etnice locale ; 
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g) întocmește și/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor ;  

h) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting 

raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice ; 

j) calculează drepturile salariale sau de altă natură ; 

 k) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajații liceului ; 

acestea se aprobă de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului București ;  

l) statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se 

aprobă de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului București şi se validează de către ordonatorul principal de credite (directorul) 

la începutul fiecărui an financiar și ori de câte ori sunt modificări legislative. 

m) secretarul completează foile matricole și cataloagele de corigenţă ;  

n) înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi 

patrimoniale care se acordă, potrivit legii, elevilor ;  

o) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, 

monitorizează soluţionarea corespondenței ; 

 p) gestionează corespondența liceului ;  

q) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate 

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

de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al MEC; 

r) evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele 

Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de 

păstrare”, aprobat prin ordin al MEC se fac în conformitate cu prevederile legale ; 

 s) întocmește, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților liceului ; 

 t) întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale ; 

 u) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului București, al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi 

competente în soluţionarea problemelor specifice ; 

v) rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor 

Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

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

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

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din liceu elevii trebuie să 

prezinte la secretarit o fișă de lichidare din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite la 

bibliotecă  sau alte datorii la căminul școlii sau la alte compartimente ale unității. 

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

diriginţilor.  

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

documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale. 

Art. 65. – (1) Serviciul contabilitate (financiar)  

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 de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea 

activităţii financiar-contabile a liceului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(2) Serviciul financiar este compus din administratorul financiar (contabil șef) și contabil. 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar. 

(4) Serviciul financiar  are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de 

administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei 

în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 
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j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

k) întocmirea și implementarea procedurilor de contabilitate; 

l)  avizarea  proiectelor de contracte prin care se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile 

prevăzute de normele legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile director 

 (5) Contabilul-şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:  

 a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii 

financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și 

monitorizează comisia de achiziții; 

b) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de indeplinirea sarcinilor 

compartimentului financiar  

  (6) Alte sarcini ale membrilor serviciului contabilitate sunt stipulate în fişa postului 

aprobată de director. 

 (7) întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se 

desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(8) Activitatea  financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului 

propriu. 

(9) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul 

aprobat. 

  

Capitolul III. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Art. 65. – Personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul 

muncii. 

Art. 66. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al 

liceului (de întreţinere şi îngrijire, de pază, magazineri, gestionari, muncitori, bucătari,etc.).  

(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi 

subordonat directorului liceului. 

(3) Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
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    a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar; 

b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi 

curăţenie;  

c) întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le prezintă 

directorului spre aprobare; 

 d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi 

servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii 

publice; 

 e) face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită 

la nivelul unităţii;  

f) întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidența consumurilor de materiale aprobate 

de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;  

g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

gospodărire; 

 h) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii 

şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 

 i) realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei;  

j) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei 

didactico-materiale;  

k) întocmeşte  documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia 

contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice; 

 l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenți, modificările produse cu 

privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare 

compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;  

m) propune conducerii unităţii de învățământ preuniversitar calificativele anuale ale 

personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 

 n) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de 

legalitate şi eficiență a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile 

angajaţilor din compartimentul administrativ;  

o) prezintă un raport anual și semestrial privind activitatea compartimentului 

administrativ pe linia asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de 

învățământ preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată 

cu rezultatele inventarierii anuale. 

 p) alte atribuții prevăzute în fişa postului.  
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 (4) Întregul inventar mobil şi imobil al liceului se trece în registrul inventar al acestuia 

şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin liceului se poate 

face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul 

repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este 

stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute 

în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

  (6) Paza şi controlul accesului în liceu se face cu personal specializat şi personal 

propriu  autorizat de unitatea teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al 

 liceului. Personalul de pază şi control are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a 

persoanelor străine care intră în liceu, notând în Registrul vizitatorilor (Anexa 1), care se 

află permanent la punctul de control, identitatea şi scopul vizitei. Accesul persoanelor şi 

autoturismelor în incinta liceului se face conform precizărilor din prezentul regulament. 

Administratorul întocmeşte graficul lunar de serviciu pentru personalul de pază, care este 

avizat de director.  

 Art. 67. – Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de toate drepturile 

stipulate de legislaţia în vigoare. 

Art. 68. – (1) Personalul nedidactic (administrativ) are următoarele obligaţii:  

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de 

conducerea liceului împreună cu şeful compartimentului administrativ; 

 b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea liceului, conform 

programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;  

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea liceului la nivelul 

sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului; 

 d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din 

partea conducerii liceului, considerate de interes major pentru instituţie;  

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de 

cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care 

intră în liceu;  

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a liceului în alte 

scopuri decât cele legate de interesele instituţiei; 

 g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar 

carnetul de sănătate, vizat la zi.  

      (2) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt 

cuprinse în fişa postului.  



30 
 

 

Art. 69. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi 

regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine 

aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor: 

 a) observaţie individuală verbală;  

b) avertisment scris;  

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

 d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;  

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 

 

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
Art. 70 

(1) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar se face conform legislației în 
vigoare și cu respectarea procedurilor specifice asumate, ale unității școlare, în baza fișei 
postului și a  fișa de evaluare adusă la cunoștință la începutul anului școlar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic 

conform prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului. 

(3) Conducerea unității de învățământ va comunica in scris personalului 

didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

Art. 71. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund 

disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 72 — Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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TITLUL V 
ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMANT 

 
Art.73– Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de 

bază în Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” şi este prezidat de către directorul liceului.  

Art. 74. – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este 

nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii 

personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul liceului 

şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. 

 Art. 75. – Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 55 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor din învăţământul preuniversitar  

 Art. 76. – La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este 

obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

Secretarul Consiliului Profesoral și directorul ţin evidenţa participării cadrelor didactice la 

şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului 

profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic 

auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută 

probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 

 Art. 77. – La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai 

autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii 

Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul 

verbal încheiat cu această ocazie; nesemnarea proceselor-verbale ale Consiliului 

profesoral se consideră abatere disciplinară.  

Art. 78. – Directorul liceului numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, care are 

atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consilului 

profesoral 
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TITLUL VI 
EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMANT 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
 

Art. 79. – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Colegiul Tehnic 

„Dinicu Golescu”şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.  

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii 

în învăţământul preuniversitar.  

Art. 80. – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Colegiul Tehnic „Dinicu 

Golescu”se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al colegiului aprobă 

regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea colegiului este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  

Art. 81. – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul 

operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de 

autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.  

 (2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

(3) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare 

internă a activităţii din Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. 

 
TITLUL VII 

 
PARTENERII EDUCAȚIONALI 

PĂRINȚII 

Art. 82. – Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri 

educaţionali ai şcolii. 

Art. 83. – În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:  

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul 

propriilor copii;  

b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;  

c) au dreptul de acces în incinta liceului în următoarele cazuri: 

  au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul liceului;  

 desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

 depun o cerere/alt document la secretariatul liceului; 
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  participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei. 

 În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor 

în incinta liceului se face conform prevederilor art. 9, al. 1, din prezentul regulament;  

d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în 

vigoare, care se organizează şi funcţionează după statute proprii. 

 e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi proprii 

copii, prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns 

la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în 

caz de nerezolvare, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

Art. 84. – Părinţii au următoarele îndatoriri:  

a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de 

a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 

 b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu  dirigintele pentru a 

cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul 

dirigintelui cu nume, dată şi semnătură; 

 c) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, 

cauzate de elev;  

d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul liceului;  

Art. 85. – (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din 

preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.  

(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, 

organizare şi funcţionare.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de 

administraţie al liceului, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în 

alte comisii (ex. Comisia de prevenire a violentei), potrivit legislaţiei în vigoare. 

 Art. 86. – În calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai şcolii, 

părinţii încheie cu conducerea liceului un contract educaţional, în momentul înscrierii 

elevilor în registrul unic matricol. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile reciproce  

ale părţilor. Contractul educaţional este valabil pe parcursul şcolarizării elevului în Colegiul 

Tehnic „Dinicu Golescu”.  
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ȘCOALA ȘI COMUNITATEA 

 

Art. 87. – (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, 

colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Colegiului Tehnic „Dinicu 

Golescu”, în vederea atingerii obiectivelor liceului. 

 (2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor 

activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale 

stabilite de către liceu.  

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 

electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. 

 (4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare 

implementării şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru 

asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii. 

 Art. 88. –(1)  Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”poate realiza, independent, parteneriate cu 

asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor. 

 Art. 89. – Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, 

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte 

organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de 

dezvoltare instituţională al şcolii. 

 (2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului liceului, în protocol se va specifica 

concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 

 Art. 90. Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”poate încheia protocoale de parteneriat şi poate 

derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal 

dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în 

statele din care provin instituţiile respective. 

 Art. 91. – Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct îm buna organizare a activităţilor 

din cadrul parteneriatelor ce se derulează în. Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. 

Art. 92. – Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, 

instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. 
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                            TITLUL VIII 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 93. – Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe: 

 1. Registrul vizitatorilor;  

 2. Comisiile de lucru din colegiu; 

3. Organigrama unității de învățămant;  

Art. 94. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 

de administraţie al Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”. 

 (2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile 

de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de 

înregistrare la secretariatul liceului. 

Art.95 . – (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii  angajaţii 

Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu,  pentru toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile 

care intră în contact cu Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. 

 (2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă personalului liceului în 

termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al. Colegiului 

Tehnic „Dinicu Golescu”.  

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt 

nule. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof.Ing. Rudnic Mona-Aliss 
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ANEXA 1  

REGISTRUL VIZITATORILOR 

Nr. 

Crt 

Numele şi 

prenumele 

vizitatorului 

Legitimat 

cu BI/CI 

număr şi 

serie 

Motivul 

vizitei 

Data Ora intrării 

în liceu 

Ora 

părăsirii 

liceului 

Observaţii 
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ANEXA 2    COMISIILE DE LUCRU DIN    COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU” 

1) Comisia pentru asigurarea si evaluarea calitatii in invatamant 

2) Comisia de întocmire a orarului și asigurarea serviciului pe școală 

3) Comisia pentru curriculum 

4) Comisia metodică a diriginţilor  

5) Comisia de orientare şcolară şi profesională  

6) Comisia de urmărire a frecvenţei elevilor și notare ritmică 

7) Comisia pentru prevenirea și reducerea absenteismului 

8) Comisia de control a documentelor şcolare  

9) Comisia de organizare şi coordonare a examenelor de corigenţă şi diferenţe 

10) Comisia de organizare şi coordonare a examenelor de bacalaureat și admitere  

11) Comitetul  de securitate si sanatate in munca. pentru situatii de urgenta 

12) Comisia de recepţie a lucrărilor și materialelor achiziționate 

13) Comisia de inventariere anuala a patrimoniului 

14) Comisia de casare pentru activele fixe, corporale și necorporale și pentru 

materialele de natura obiectelor de inventar 

15) Comisia de acordarea alocaţiei de stat pentru elevii care continua studiile dupa 18 

ani  

16) Comisia de echivalare credite 

17) Comisia pentru elaborarea ROF și RI 

18) Comisia de elaborare a PAS  

19) Comisia pentru control managerial intern 

20) Comisia de promovare a imaginii liceului 

21) Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale elevilor 

22) Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale cadrelor didactice, didactice 

auxiliare nedidactice și a personalului asociat 

23) Comisia pentru cămine și cantină 

24) Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminarii și promovarea interculturalit. 

25) Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare 

26) Comisia pentru înscrierea în învățămantul postobligatoriu 
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27) Comisia de acordare a sprijinului financiar “Bani de liceu”  

28) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 

29) Comisia pentru actualizarea site-lui scolii  

30) Comisia de admitere.  

31) Comisia pentru verificarea actelor de studii 

32) Comisia de incadrare si salarizare a personalului  

33) Comisia de gestionare SIIIR  

34) Comisia de gestionare a BDNE 

35) Comisia de constituire a registrului școlar al performanțelor sportive 

36) Comisie pentru achiziții alimente, materiale și prestări servicii 

37) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățămant 

38) Comisia de aplicare a sigiliului pe documente școlare, financiar-contabile și 

administrative 

39) Comisia pentru activități cultural-sportive 

40) Comisia paritară 

ANEXA 3     

ORGANIGRAMA  COLEGIULUI TEHNIC DINICU GOLESCU, AN 

ȘCOLAR 2020-20221 

nr. înreg. 6561/ 22.10.2021 
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