
Regulamentul de ordine intern 

LICEUL BORȘA 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Regulamentul de ordine intern (prescurtat ROI), cuprinde norme specifice 

referitoare la organizarea şi funcţionarea Liceului Borșa, în conformitate cu Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (prescurtat ROFUIP), 

aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014. 

Acest regulament nu substituie, nu înlocuiește ROFUIP ci este doar o completare și o 

adaptare a ROFUIP la specificul Liceului Borșa 

Art.2. (1) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, 

didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi 

părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.  

(2) Prevederile ROI referitoare la elevi se afişează la loc vizibil în fiecare sală de clasă. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar, prevederile ROFUIP şi ROI sunt prezentate tuturor 

elevilor şi părinţilor, întocmindu-se proces verbal de luare la cunoştinţă. 

Art.3. Liceul Borșa este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a 

actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, a regulamentului de 

funcţionare şi organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a deciziilor 

inspectoratului şcolar şi a prezentului regulamentul intern.  

Art.4. În incinta Liceului Borșa sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror 

formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi 

prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care 

pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

Art.5. (1) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile 

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 

(2) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, la nivelul unităţii de învăţământ, la 

cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar 

general. 

(3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 

programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se 

stabilesc prin decizie a directorului unităţii de învăţământ. 

Profilul Liceului Borșa 

Art.6. Liceul Borșa este o instituție de învățământ public cu formațiuni de studiu la nivelul  

gimnazial și liceal. 

Art.7. Principiul de bază este trecerea de la învățământul „tradițional” la cel „modern”, 

„centrat pe elev”, utilizând strategii didactice moderne, autodirijarea învățării fiind esența 

procesului de cunoaștere. Un accent deosebit este pus pe obținerea performanței. 

  

ORGANIZAREA  LICEULUI BORȘA 

http://ler.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=66:regulamentintern2012&catid=5:regulamente&Itemid=11
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Art.8. (1) În Liceul Borșa cursurile se desfăşoară în două schimburi, cu începere de la ora 

800, respectiv de la ora 1400. 

(2) Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute, după fiecare oră . 

(3) După a doua oră de curs s-a stabilit  o pauză mare de 20 minute de la ora 950 la ora 1010    

      pauză în care elevii pot să mergă să-și cumpere mâncare. Pauza mare a fost stabilită la  

      această oră la propunerea consiliului elevilor și al consiliului părinților de la Liceul     

      Borșa 

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

pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine 

fundamentată, a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.  

Asigurarea protecției securității și siguranței elevilor 

Art.9. Securitatea și siguranța elevilor este asigurată prin următoarele măsuri: 

- activitatea ce se desfășoară în școală este în permanență supravegheată cu camere 

video.  

Art.10. În cadrul Liceul Borșa sunt interzise: 

- deținerea și utilizarea diferitelor materiale inflamabile și explozive;  

- orice act de violență care să pună în pericol securitatea și siguranța elevilor;  

- orice activitate sau comportament care perturbă procesul instructiv-educativ al  

liceului sau produce panică în rândul elevilor și al cadrelor didactice;  

- pătrunderea persoanelor străine în incinta liceului;  

Art.11. Accesul în cadrul Liceului Borșa se va realiza astfel: 

- accesul elevilor, cadrelor didactice, al personalului administrativ și al părinților se 

face pe bază de legitimație;  

- accesul reprezentanților instituțiilor publice și a altor colaboratori se va face doar 

după legitimarea și identificarea acestora;  

- accesul elevilor în laboratoare, cabinete și sala de sport se face numai în prezența 

profesorului de la clasă, iar la încheierea orei/orelor de curs, profesorul are 

obligația să asiste la ieșirea tuturor elevilor și verifică starea de funcționare a 

tuturor dispozitivelor din laborator sau cabinet.  

Art.12. Elevii vor intra în școală în intervalul 740 - 800, pentru elevii cu program de 

dimineață, repectiv 1350- 1400  pentru elevii cu program de după amiază,  nu mai repede și 

nu mai târziu. 

  

 CONDUCEREA LICEULUI BORȘA 

Dispoziţii generale 

Art.13. (1) Conducerea Liceului Borșa este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii 

educației naționale nr.1/2011, şi ale ROFUIP. 

(2) Anexa 1 - Organigrama Liceului – face parte integrantă din prezentul regulament intern. 

Directorul 

Art.14. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

(2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar 
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general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul 

şcolar, în baza reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării. 

(3) Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi 

juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. 

Art.15. Drepturile şi obligaţiile directorului Liceului Borșa sunt cele prevăzute de lege, de 

ROFUIP, precum şi de prezentul regulamentul intern.  

Directorul aplică sancţiunile pentru abaterile disciplinare săvârşite de: 

a) personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

b) elevi, conform normelor prevăzute de ROFUIP şi de ROI. 

Art.16. (1) Directorii adjuncţi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care le 

elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin ROFUIP şi prin ROI, îi 

evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acestia răspund în faţa directorului, a 

consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare 

şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului. 

Art.17. În cazul lipsei din unitate a directorului Liceului Borșa, directorul adjunct preia 

toate atribuţiile acestuia. 

Consiliul profesoral 

Art.18. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare 

şi de instruire practică, cu norma de bază în Liceul Borșa, titular şi suplinitor şi are rol de 

decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de 

învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se 

discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele 

nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 

(2)Atribuţiile Consiliului profesoral sunt cele prevăzute în ROFUIP. 

Consiliul de administraţie 

Art.19. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit 

prevederilor legale din 13 membri.  

(2) Componența CA este prezentată în Anexa 2. 

(2) Preşedintele consiliului de administraţie este ales pe durata anului școlar. 

(3) Atribuţiile Consiliului de administraţie, prevăzute în ROFUIP, sunt detaliate în Anexa 3. 

Catedrele/comisiile metodice 

Art.20. Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe 

discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

Art.21. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt cele stabilite de ROFUIP, structura 

lor fiind prezentată în Anexa 4. 

Comisiile pe domenii 

Art.22. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare și de 

instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al 

comitetului de părinți pe clasă, de regulă președintele, și pentru clasele liceale 

reprezentantul elevilor în Consiliul Elevilor. Președintele consiliului clasei este dirigintele 

clasei. 

Art.23. Consiliul consultativ al elevilor (CCE) este alcătuit din reprezentanții tuturor 
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claselor; activitatea consiliului este coordonată de un profesor coordonator numit de către 

directorul liceului. CCE funcționează după un regulament propriu elaborat de către 

membrii acestuia, împreună cu cadrul didactic coordonator, la începutul fiecărui an școlar. 

Fiecare clasă își va desemna unul sau doi reprezentanți în acest consiliu. 

Art.24. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 7 membri, 

reprezentanții cadrelor didactice, elevilor, părinților și ai comunității locale. Comisia are 

atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Conducerea ei operativă este asigurată de 

directorul adjunct al Liceului Borșa. Componenţa comisiei este prezentată în Anexa 5. 

Mandatul comisiei este de patru ani. 

Art.25. Comisiile pe probleme funcționează pe baza unui regulament propriu, elaborat de 

către membrii comisiei, în condițiile legii. Activitatea fiecărei comisii este condusă de un 

responsabil numit de către director la propunerea Consiliului de administrație. 

Responsabilii comisiilor au următoarele atribuții: 

- întocmesc programele de activitate cu consultarea membrilor;  

- atribuie responsabilități membrilor comisiilor;  

- întocmesc informări privind activitățile comisiei, periodic sau la solicitarea 

Consiliului de Administrație;  

- elaborează rapoarte semestriale și anuale.  

Art.26. Comisiile pe probleme care funcționează la nivelul liceului cu caracter permanent 

sunt: 

-  Comisia de acordare a sprijinului financiar „Bani de liceu” 

- Comisia burselor de merit, studiu, sociale și sprijin financiar 

- Comisia de evaluare a mijloacelor fixe 

- Comisia de iventariere, de casare a elementelor de patrimoniu și casare 

- Comisia de recepție 

- Comisia lapte-corn 

- Comisia paritară 

- Comisia pentru evaluarea și asiguirarea calității în învățământ 

- Comisia de încadrare 

- Comisia de salarizare 

- Comisia pentru curriculum 

- Comisia de sănătate și securitate în muncă 

- Comisia de prevenire și stingere a incendiilor 

- Comisia pentru verificarea frecvenței și  notării ritmice 

- Comisia pentru rezolvarea problemelor disciplinare 

- Comisia de consiliere și orientare vocațională 

- Comisia pentru situații de urgență 

- Comisia pentru parteneriat local 

- Comisia pentru proiecte europene și programe educative școlare și extrașcolare 

- Comisia de planificare a serviciului pe școală, elevi și profesori 

- Comisia de admitere 

- Comisia de acordare burse școlare 

- Comisia “Euro 200” 
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- Comisia privind protecția civilă, siguranța civică 

- Comisia de evaluare a personalului nedidactic din unitate 

- Comisia de verificare a cataloagelor, frecvenței elevilor și ritmicității notării 

- Comisia responsabilă cu promovarea imaginii școlii ( site, presă, TV, etc) 

-  

 PĂRINŢII 

Dispoziţii generale 

Art.27. (1) Drepturile şi obligaţiile părinţilor sunt prevăzute în ROFUIP precum şi în 

Acordul de parteneriat dintre şcoală, părinţi şi elevi. 

(2) Raporturile dintre Consiliul de administraţie al Liceului Borșa  şi Consiliul reprezentativ 

al părinţilor se stabilesc în contractul de colaborare dintre cele două organisme. 

(3) Părinţii au dreptul să solicite motivarea absenţelor elevilor numai pentru situaţii 

familiale deosebite. În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a 

prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(4) Părinţii au datoria să participe la toate întâlnirile organizate de şcoală pentru aceştia. 

Dacă un părinte nu poate participa la şedinţa cu părinţii, în termen de o săptămână de la 

data desfăşurării acesteia, se va prezenta la şcoală pentru a lua legătura cu dirigintele. 

(5) Părinții au dreptul să ceară schimbarea unui profesor de la clasă doar în următoarele 

condiții: 

 au motive întemeiate; 

 formulează o cerere către conducerea școlii, care trebuie să fie semnată de mai mult 

de ½ dintre părinți; 

 dirigintele organizează o sedință la care trebuie să participe toți părinții care au 

semnat cererea, învită în scris la ședință profesorul în cauză și îi sunt prezentate 

motivele pentru cererea schimbării. 

  

EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor elevilor 

Art.28. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 

semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi cu respectarea normelor ROFUIP. 

Art.29. Tezele se programează de comun acord cu clasa astfel încât să nu fie trei sau mai 

multe lucrări în aceeaşi săptămână. Acestea vor fi trecute în catalog cu cel puţin două 

săptămâni înainte de încheierea semestrului. 

Art.30. Fiecare notă va fi argumentată pe loc elevului, în funcţie de baremul stabilit, 

punctajul pentru răspunsul oral etc. Persoanele abilitate să verifice corectitudinea evaluării 

profesorului sunt: şeful de catedră, directorii şi inspectorul de specialitate. Nu se vor 

accepta reclamaţii din partea părinţilor decât în formă scrisă/oficială, iar profesorul va fi 

anunţat în timp util. 

Încheierea situaţiei şcolare 

Art.31. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia 

să încheie situaţia şcolară a elevilor în conformitate cu normele ROFUIP. 
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PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

Art.32. Legea Educației Naționale nr.1/2011 reglementează funcţiile, competenţele, 

responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire 

practică şi ale personalului didactic auxiliar. 

Cadrele didactice 

Art.33. Cadrele didactice beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea Educației 

Naționale nr.1/2011 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, art.83- 85. 

Art.34. Îndatoririle cadrelor didactice: 

(1) să cunoască prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar și a prezentului ROI; 

(2) să îndeplinească obligaţiile conform fişei postului; efectuarea orelor din normă, a 

suplinirilor şi a activităţilor extracurriculare din programul şcolii sunt sarcini de serviciu; 

(3) să participe la consiliul profesoral ori de câte ori este convocat; la două absenţe 

nemotivate se sancţionează cu diminuarea calificativului; 

(4) să asigure materialul didactic pentru creşterea eficienţei lecţiei; 

(5) să ia măsuri pentru îmbunătăţirea prezenţei elevilor la ore inclusiv prin consemnarea 

zilnică a absenţelor; 

(6) să ţină legătura permanent cu dirigintele clasei; să comunice acestuia în scris, sub 

semnătură, problemele de disciplină şi învăţătură; 

(7) să participe la consiliul clasei din care face parte şi la şedinţele cu părinţii dacă este 

convocat; 

(8) să sprijine dirigintele în îndeplinirea obiectivelor educative ale şcolii; 

(9) să respecte graficul interasistenţelor întocmit de către şeful de catedră; 

(10) să fie prezent la şcoală cu cel puţin 15’ înainte de începerea orelor; 

(11) să fie punctual la ore; în cazul în care întârzie mai mult de cinci minute va fi atenționat 

de conducerea liceului 

 (12) absenţele nemotivate de la ore sunt considerate abateri disciplinare, iar orele sau 

zilele respective se reţin din retribuţie; 

(13) să semneze zilnic condica de prezenţă;  

 (14) să dovedească respect faţă de propria imagine, aceasta reflectându-se şi în ţinută şi 

vestimentaţie; vocabularul va fi controlat, politicos, lipsit de violenţe verbale atât faţă de 

elevi cât şi faţă de colegi; 

(15) este interzis ca profesorii să-i trimită pe elevi la cumpărături sau să-i scoată sub 

diferite pretexte de la ore; 

(16) profesorii care au elevi corigenţi sunt obligaţi să fie prezenţi la examenele de 

corigenţă, asigurând personal pregătirea şi verificarea acestora. 

(17) profesorii pot sugera elevilor schimbarea manualelor de la clasă, sau folosirea altor 

materiale, însă este interzis să li se impună sau condiționeze acest lucru. 

( 18) pe durata desfașurării cursurilor, serviciul pe școală al cadrelor didactice este 

obligatoriu și  se face dupa un orarul stabilit la începutul anului școlar atât în clădirea 

liceului cât și în curtea liceului. 
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Art.35. Atribuţiile dirigintelui: 

(1) să instruiască elevii de serviciu (la clasele de liceu) privind obligaţiile acestora; 

(2) să programeze 1-2 ore săptămânal de discuţii cu părinţii elevilor; programul va fi adus 

la cunoştinţa elevilor, părinţilor şi direcţiunii; 

(3) să predea directorilor cataloagele şi registrul matricol corect completate şi cu 

rezultatele examenelor de corigenţă la sfârşitul fiecărui an şcolar; 

(4) să completeze în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale la toate obiectele de 

studiu. În caz de corigenţă, părinţii sunt înştiinţaţi în scris, în termen de 7 zile de la 

încheierea anului şcolar cu precizarea datelor la care se susţin examenele de corigenţă şi a 

consecinţelor neprezentării la aceste examene; 

(5) să manifeste preocupări pentru estetica clasei de care răspunde; 

Dirigintele va prelua la începutul anului şcolar, prin proces verbal, patrimoniul sălii în care 

îşi va desfăşura activitatea; orice modificare de patrimoniu se poate face cu aprobarea 

conducerii şcolii;  

Diriginţii răspund de integritatea patrimoniului preluat, coordonează activităţile de 

reparare sau recuperare a elementelor patrimoniale care au dispărut sau au fost defectate 

datorită unei utilizări abuzive de către elevii claselor;  

Diriginţii înştiinţează operativ administratorul şcolii asupra distrugerilor sau defecţiunilor 

constatate.  

Art.36. Atribuţiile cadrului didactic de serviciu: 

 Toate cadrele didactice cu norma de bază în liceu sunt programate prin rotație pe perioada 

unui an școlar la serviciul pe școală. 

(1) Efectuează serviciul pe şcoală conform orarul stabilit la începutul anului școlar atât în 

clădirea liceului cât și în curtea liceului. 

(2) Consemnează observaţiile în Registrul destinat acestui scop; 

(3) Este prezent la şcoală între orele 730-1400 sau 1330-2000. 

(4) Este prezent pe sector în toate pauzele; 

(5) În timpul pauzelor, răspunde de supravegherea şi securitatea elevilor acolo unde-şi 

desfăşoară serviciul; 

(6) Informează directorul dacă au apărut probleme deosebite; 

(7) Îndeplineşte atribuţiile P.S.I. în zona unde-şi desfăşoară serviciul; 

(8) Verifică curăţenia; 

(9) Verifică prezenţa elevilor la serviciul pe şcoală;  

(10) Neefectuarea serviciului pe şcoală duce la diminuarea calificativului. 

 

Art.37.Atribuțiile bibliotecarului și a profesorului documentarist: 

Pe lângă fișa postului bibliotecarul și profesorul documentarist are urmatoarele atribuții: 

(1) sprijină profesorii de serviciu pe școală 

(2) participă  la toate activitățile organizate în cadrul școlii și îi sprijină pe profesorii 

organizatori, ori de câte ori sunt solicitați în acest sens. 

Art.38. Atribuțiile informaticianului sau a inginerului de sistem: 
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Pe lângă fișa postului informaticianului sau  inginerul de sistem are urmatoarele atribuții: 

(1) sprijină profesorii care își desfășoară orele în laboratorul de informatică 

(2) verifică starea laboratoarelor la sfârșitul orelor pe care le desfășoară un profesor în 

laborator, sau cel puțin o dată la sfârșitul zilei. 

(3) participă  la toate activitățile organizate în cadrul școlii și îi sprijină pe profesorii 

organizatori, ori de câte ori este solicitat în acest sens. 

 

ELEVII 

Drepturile elevilor 

Art.39. Elevii din Liceul Borșa se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din 

învăţământul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile 

conferite de calitatea de elev. 

Obligațiile și îndatoririle elevilor 

Art.40. Îndatoririle generale ale elevilor Liceului Borșa sunt prevăzute în ROFUIP. 

Îndatoririle elevilor specifice Liceului Borșa sunt: 

(1) să participe la toate activităţile şcolare cuprinse în Planul de învăţământ; 

(2) să participe la cursuri conform orarului şcolii. Ei vor sosi la şcoală cu 10’ înainte de 

începerea primei ore de curs. 

(3) să deţină carnet de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, pe care îl vor prezenta cadrelor 

didactice pentru consemnarea notelor; 

(4) să aibă o ţinută şi comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara şcolii; 

(5) să cunoască şi să respecte legislaţia ţării, regulile de circulaţie pe drumurile publice, 

normele P.S.I., regulile de protecţie a muncii şi de igienă sanitară; 

(6) să răspundă solidar cu dirigintele de sălile care le sunt repartizate; 

(7) să anunţe diriginţii sau profesorii de serviciu de problemele deosebite pe care le 

observă în şcoală: deteriorări de bunuri, persoane suspecte în şcoală, alte manifestări ca: 

bătăi, furturi. 

(8) să părăsească incinta şcolii imediat după terminarea ultimei ore de curs; 

(9) să aibă o atitudine colegială faţă de elevii din alte cicluri de învăţământ; 

(10) să efectueze serviciul pe şcoală şi pe clasă conform programării; 

(11) să poarte în permanenţă, în incinta şcolii semnul distinctiv de elev al liceului. 

(12) să se legitimeze ori de cîte ori li se solicită aceasta de către personalul școlii. 

Este interzis elevilor: 

(1) să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii. Deteriorările produse din culpă se 

recuperează financiar de la cei vinovaţi sau de la susţinătorii legali; 

(2) să expună în şcoală afişe, anunţuri, fotografii sau orice alte materiale fără aprobarea 

conducerii şcolii. 

(3) să staţioneze în faţa şcolii (pe trotuar sau pe stradă); 

(4) să fumeze sau să consume droguri şi băuturi alcoolice în şcoală şi în afara şcolii; 

(5) să circule pe coridorul dintre sala profesorală şi secretariat precum și pe scările 

destinate profesorilor; legătura dintre profesori şi elevi în pauze se face prin intermediul 

elevilor de serviciu; 

(7) să arunce resturi alimentare sau ambalaje în curtea şcolii sau în sălile de clasă; 
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(8) să se bulgărească în timpul iernii; 

(9) să se joace pe balustradele scărilor şi orice alte jocuri care pot dăuna sănătăţii; 

(10) să intre în incinta şcolii cu aparate audio-vizuale, biciclete, câini etc.; 

(11) să intervină la instalaţiile electrice, termice şi de alimentare cu apă; 

(12) să fotografieze sau să ia imagini în şcoală fără aprobarea conducerii şcolii; 

(13) să deţină telefoane mobile în funcţiune în timpul orelor (elevul care este găsit de 

profesorul de la clasă cu telefonul în funcțiune în timpul orelor de curs, are obligația să 

predea telefonul profesorului. Profesorul va propune măsurile disciplinare care se impun. 

Telefonul va fi predat doar susținătorului legal al elevului, după ce iau fost prezentate 

faptele și măsurile disciplinare stabilite); 

(14) să se fotografieze sau să se filmeze în incinta școlii sau să posteze imagini sau 

înregistrări video din școală pe internet,  fără acordul coducerii școlii. 

(15) elevii nu se vor atinge unii pe ceilalti in mod nejustificat, ci se vor comporta in 

conformitate cu normele comportamentale uzuale. 

(16) să părăsescă curtea școlii înainte de terminarea orelor de curs (pot să părăsească 

curtea școlii doar în pauza mare pentru a-și cumpăra mâncare și elevii care se prezintă la 

sala de sport într-o altă locație)  

(17) să poarte la vedere pe tot parcursul orelor de curs semnul distinctiv stabilit de 

conducerea școlii. 

(18)  sa aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative 
si provocatoare; 
(19) sa aducă jigniri si să manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fată de colegi 
si fata de personalul unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a 
acestora; 
(20)  sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei; 
(21) să părasească incinta unității de invatamant in timpul pauzelor sau dupa inceperea 
cursurilor, fară avizul profesorului de serviciu sau a profesorului profesorului diriginte. 
 
 Art 41. Elevii care vin la școală cu mașină proprietate personală și o parchează curtea 

liceului au obligația să-și înregistreze mașina într-un registru destinat acestui scop și vor 

preda cheile mașinii la caseria liceului. Cheile pot fi ridicate doar la sfârșitul orelor de curs 

sau în cazuri deosebite pot fi ridicate doar cu acordul dirigintelui sau al directorului. 

Art.42. Serviciul elevilor pe şcoală se desfăşoară între orele 7:45-14:00. Elevii de serviciu 

pe şcoală au următoarele atribuţii : 

(1) asigură disciplina, ordinea şi curăţenia în sectoarele în care efectuează serviciul; 

(2) sună pentru intrarea şi ieşirea de la cursuri; 

(3) distribuie creta; 

(4) preiau obiectele pierdute şi le depozitează; 

(5) conduc pe cei care vin în şcoală, la secretariat, contabilitate, administraţie, etc.; 

(6) fac legătura între elevi şi profesori în timpul pauzelor. 

(7) anunță orice incident semnalat pe partcursul serviciului lor, profesorilor de serviciu sau 

directorului școlii (neanunțarea unor incidente atrage după sine sancționarea elevilor de 

serviciu). 
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Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor care le revin atrage după sine 

sancționarea acestora, cu respectarea prevederilor ROFUIP. 

Recompensarea elevilor 

Art.43. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 
disting prin comportare exemplară pot primi recompensele prevăzute în ROFUIP. Faţă de 
acestea, recompensele specifice Liceului Borșa sunt: 
1) Evidenţierea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, la concursurile şcolare, 
precum şi la orice alte activităţi  extraşcolare la panoul de onoare al unităţii de învăţământ. 
2) Premiul de excelenţă al Liceului Borșa – se acordă elevului care a obținut cele mai multe 

premii și mențiuni la fazele naționale sau județene ale olimpiadelor școlare în timpul anilor 

de liceu precum și absolventului clasei a XII-a care a obţinut cea mai mare medie în toţi anii 

de liceu.  

Art.44. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face de către director sau 

de către diriginte astfel: 

1) Se acordă premii elevilor care au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai 

mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se acordă menţiuni; la medii egale se acordă 

acelaşi premiu/menţiune. 

2) Se pot acorda premii speciale elevilor care: 

- s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;  

- au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi 

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean sau naţional;  

- s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;  

- au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  

3)La festivitatea de închidere a anului şcolar se premiază elevii de la aliniatul (1) şi se 

citeşte lista cu elevii care au obţinut rezultate la concursurile judeţene și naţionale. 

Celelalte premii se acordă la ultima oră de dirigenţie. 

Sancţiunile aplicate elevilor 

Art.45. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancţiunile care 

se pot aplica elevilor sunt următoarele : 

a) observaţia individuală; 

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisă; 

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 

f) retragerea temporară sau definitivă a drepturilor “bani de liceu” sau a drepturilor 

bănești acordate elevilor de la școlile profesionale; 

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii 

primitoare; 

h) preavizul de exmatriculare; 

i) exmatricularea.  

Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului 

legal. 

Art.46. Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. Sancţiunea se aplică de 
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diriginte sau director. Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare. 

Art.47. Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă 

în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de 

îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va 

aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către diriginte sau director. 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  

Art.48. Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului 

clasei sau a directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului 

părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură. Sancţiunea se înregistrează în catalogul 

clasei, precizându-se numărul documentului. Sancţiunea se consemnează în raportul 

consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului 

şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  

Art.49. Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii 

obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, 

desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei. Dacă 

elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se 

consemnează în catalogul clasei. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, 

precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul 

semestrului sau al anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  

Art.50. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a 

sancţiunii, de către diriginte şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a 

elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se consemnează în raportul 

consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. Sancţiunea este însoţită de 

scăderea notei la purtare.  

Art.51. Retragerea temporară sau definitivă a drepturilor “bani de liceu” sau a drepturilor 

bănești acordate elevilor de la școlile profesionale se aplică de director, la propunerea 

consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art.52. Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru 

elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din 

totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează 

părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. 

Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu 

excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu. Sancţiunea se consemnează în registrul de 

evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la 

sfârşit de semestru sau de an şcolar.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.  

Art.53. Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din 

Liceul Borșa. Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în Liceul Borșa şi în acelaşi an de 

studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în Liceul Borșa; 
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c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o 

perioadă de timp. 

Art.54. Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în Liceul Borșa şi în acelaşi 

an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru: 

1) abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ;  

2) un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel 

puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an 

şcolar. 

Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea 

directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este 

condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se 

consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică 

părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, 

de către dirigintele clasei.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.55. Exmatricularea fără drept de reînscriere în Liceul Borșa se aplică elevilor din 

învăţământul secundar superior pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral. 

Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei 

sau a directorului. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul 

matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.56. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri 

deosebit de grave. 

Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către MECTS, la propunerea motivată a 

consiliului profesoral. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al 

consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul 

matricol. Sancţiunea se comunică, de către MECTS, în scris, sub semnătură, 

părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. 

Art.57. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 47-51 dă dovadă 

de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la 

încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, 

asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea. 

Art.58. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate 

lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, 
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revenind întregii clase.  

(3) În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de 

studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea 

acestuia. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 47-51 din prezentul regulament. 

Art.59. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 47-51 se adresează, în 

scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la 

aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

secretariatul unităţii de învăţământ.  

(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă. 

Art.60. Sancţiunea prevăzută la art. 56 este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Puncte de penalizare. 

Art.61. (1) Se consideră abateri şi se penalizează cu puncte de penalizare următoarele 

 
Abaterea Penalizare 

1. Utilizarea telefonului mobil în oră 10 p 

2. Înregistrarea de imagini, sunete în şcoală 10-30 p 

3. Limbaj neadecvat în şcoală 5-50 p 

4. Violenţa fizică în şcoală 10-50 p 

5. 

Nerespectarea îndatoririlor administrative (serviciu pe 

clasă/şcoală, responsabilităţi date de diriginte, profesori, 

directori etc) 

5 p 

6 

 

Pentru  elevii care sunt surprinși că fumează sau dețin țigării 
în incinta scolii sau  în apropierea unității de învățământ , se 
aduce la cunoștință dirigintelui clasei care va aplica 
următoarele sancțiuni: 
- la prima abatere  
- la a doua abatere  
- la următoarea abatere  

 
-mustrare în fața clasei; 
-amendă 50 lei sau muncă în 
folosul școlii. 
-se vor chema părinții la 
școală și se va  scădea  nota 
la purtare până la nota 7. 
 

(2) La zece puncte de penalizare nota la purtare se va scădea cu un punct. 

ABSENŢE 

Art.62. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 

nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din 

numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un 

punct, conform ROFUIP  

Art.63. (1) Solicitările părinţilor şi ale structurilor sportive de motivare a absenţelor sunt 

vizate de către director, sau directorul adjunct. Acestea sunt prezentate spre avizare 
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înainte de absenţa elevului de la cursuri.  

(2) Elevul care întârzie la ore va fi primit în clasă, caz în care se va consemna în catalog 

întârzierea, sau va fi trimis la bibliotecă şi se va consemna absenţa sa de la oră. La 

repetarea întârzierii elevul este consemnat în catalog absent.  

(3) Elevul care totalizează un număr de 10 absenţe nemotivate sau 15% la un singur obiect 

de studiu va fi atenţionat; 

(4) Profesorul poate să nu clasifice un elev dacă acesta lipseşte sistematic de la evaluările 

anunţate pe parcursul semestrului; 

(5) Elevul care totalizează un număr de 20 absenţe nemotivate sau 20% la un obiect de 

studiu este adus în faţa Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar 

(CPCV) şi se întocmeşte preavizul de exmatriculare de către diriginte. 

(6) Elevul care realizează un număr de 40 absenţe nemotivate sau 30% la un singur obiect 

va fi exmatriculat. 

 

 

Transferul elevilor 

Art.64. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un 

profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de 

învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale prezentului regulament 

intern.  

a) Elevii Liceului Borșa se pot transfera de la o clasă la alta dacă respectă condițiile legale și 

au media anuală/semestrială, a anului/semestrului anterior, mai mare decât media clasei 

la care solicită transferul. 

b) Elevii de la filiera tehnologică se pot transfera la filiera teoretică dacă au media media 

anuală/semestrială, a anului/semestrului anterior cel puţin egală cu 8. 

Aprobarea pentru transfer se dă de CA al Liceului Borșa. 

b) Elevii de la un alt liceu se pot transfera la Liceul Borșa, respectând filiera, profilul, 

specializarea, în limita efectivelor legale de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în 

ROFUIP dacă îndeplinesc condiţiile: 

 de a avea media anuală/semestrială, a anului/semestrului anterior, mai mare decât 

media clasei în care solicită transferul;  

 media 10 la purtare;  

 promovarea cu o medie mai mare de 7.00 a unui test:  

- la matematică pentru clasele de matematică – informatică,economic,turism,mecanic;  

- la fizică,chimie sau biologie pentru clasele de științe.  

- la romănă, istorie sau geografie pentru clasele de uman. 

Elevii care au participat la o faza națională sau a obținut un premiu la faza județeană  a 

olimpiadelor de română,istorie, geografie, matematică, informatică, fizică, chimie sau 

biologie nu mai susțin testul. 

Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi 

de învăţământ. 

  

DISPOZIŢII FINALE 
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Art.65. (1) În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii. 

(2) Se interzice cu desăvârşire consumul băuturilor alcoolice în şcoală sau intrarea în 

şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice. Cei depistaţi vor fi sancţionaţi conform normelor 

în vigoare. 

(3)Școala poate interzice elevilor purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii 

pentru acoperirea capului, ori bijuterii. 

(4) Este interzis ca elevii să aibă asupra lor sume mari de bani,  bijuterii sau bunuri de 

valoare, școala nu garantează pentru acestea. 

Art. 66.(1) Daca siguranta personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea școlii 

va transmite această informatie poliției, parintilor /tutorilor si inspectoratului.  

(2) Școala va întocmi periodic rapoarte catre poliție referitoare la faptele sancționabile si 

va oferi si datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine si 

ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum si modul in care școala a obținut 

posesie asupra acestor bunuri.  

(3) In cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, scoala va acționa conform 

legilor in vigoare, va informa poliția și, in funcție de circumstanțe va întocmi un raport 

adresat poliției. 

Art.67. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării evaluărilor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de 

absolvire).  

 

Director, 

Prof. Şteţco Ştefan 

 

 


