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Anul şcolar 2017- 2018 

 

PREAMBUL 

 

(1) LICEUL REFORMAT “WESSELÉNYI” ZALĂU este o unitate de 

învăţământ, cu personalitate juridică, care are ca obiect principal de activitate  

INSTRUCŢIA ŞI EDUCAŢIA ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, 

PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL, denumită în continuare şi "unitatea de învăţământ". 

(2) Sediul social al unităţii de învăţământ este în (localitatea) ZALĂU, B-dul M. 

Viteazul, nr 25, judeţul SĂLAJ. 

(3) LICEUL REFORMAT „WESSELÉNYI” ZALĂU este organizat şi 

funcţionează potrivit organigramei aprobate de Consiliul de Administraţie şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar,  

aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 

75/2005 privind asigurarea calității OMEN nr. 5079/ 2016, în temeiul prevederilor art.94, 

alin 2, lit.e din Legea educației naționale nr.1/2011, Hotârârii Guvernului nr. 26/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările 

ulterioare. 

(4) În contextul în care unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea, se impune 

ca toţi angajaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, 

să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu 

fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în 

scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului 

unităţii de învăţământ. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Având în vedere: Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Statutul Personalului 

Didactic din 2011, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, Legea nr. 87/2006 pentru 

aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității, Ordinul MENCS nr. 

5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
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720/19.09.2016,  Codul Muncii, aprobat prin Legea nr.53, republicată în 18.05.2011 în M.O. 

nr. 345, se adoptă prezentul Regulament de Ordine Interioară.  

Art.2. Prezentul Regulament de Ordine Interioară reglementează  

raporturile de muncă din cadrul Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau, şi are în vedere ca 

întreaga activitate să se desfăşoare respectându-se regulile de disciplină a muncii, de igienă şi 

de securitate în muncă, avându-se în vedere creşterea calităţii muncii, a prestigiului şi 

patrimoniului instituţiei.  

Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 

modificărilr ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al 

părinților și asociație al părinților, în consiliul școlar al elevilorți în consiliul profesoral la 

care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliary și nedidactic. 

Art.3. Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară se aplică personalului 

didactic de predare, elevilor, personalului didactic auxiliar, din administraţie/nedidactic, pază 

şi ordine, încadrat la Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalău, părinţilor şi tutorilor legali.  

Art.4. Liceul Reformat”Wesselényi” Zalău se organizeayă și funcționează independent de 

orice ingerință politică sau religioasă, în incinta acestuia fiind interzisă crearea și 

funcționarea oricărui formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură 

politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de 

condiută morală și conviețuire social, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau 

psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 

Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalău continuă tradiţia instituţiilor reformate de învăţământ 

din Transilvania.  Reînfiinţat de către Biserica Reformată, în anul 1991, liceul se află sub 

directa supraveghere şi conducere a bisericii, fiind integrat, în acelaşi timp, în reţeaua 

învăţământului de stat.  

Art.5. Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalău asigură elevilor, băieţi şi fete, pe lângă 

pregătirea intelectuală corespunzătoare, o educaţie morală şi civică în spiritul Bibliei, 

favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere profundă a responsabilităţilor ce 

le revin în comunitatea umană.  

Art.6. În baza Protocolului nr. 9484 din 16 mai 1993, încheiat între Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte, directorul și profesorii liceelor teologice 

primesc numirea de la Ministerul Educaţiei Naţionale numai cu avizul prealabil al şefului de 

cult. Retragerea avizului cultului nu mai permite cadrului didactic să fie angajatul liceului.  

Art.7. Prevederile prezentului regulament se pot modifica anual sau completa ulterior ori de 

câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administraţie. 

Modificările și/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința întregului personal și a 

elevilor în termen de 3 zile de la efectuare, de către directorul școlii. Un exemplar din 

http://www.sindicatinvatamantbuzau.ro/wp-content/uploads/2016/09/Ordinul-MENCS-nr.5079.2016-ROFUIP.docx
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regulament va exista la biblioteca școlii putând fi consultat de orice angajat al școlii, de elevi 

și de părinţi.  

Art.8. Conducerea şcolii, profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament 

tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii.  

Art.9. Necunoașterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă 

personalul școlii, elevii și părinţii acestora de consecințele încălcării lui. 

 

Capitolul II 

REGULI PRIVIND PROTECȚIA, 

IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, 

PRECUM ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

Art.10. În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind 

protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se 

desfăşoară activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor 

persoanelor încadrate în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic.  

Art.11. Conducerea şcolii va asigura cadrelor didactice, personalului auxiliar, personalului 

nedidactic şi elevilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească 

sănătatea şi integritatea fizică.  

Art.12. Comportamentul personalului şcolii şi elevilor în caz de accidente la locul de muncă 

va fi următorul:  

1. Toate accidentele în care au fost implicaţi vor fi aduse imediat la cunoştinţa conducerii 

şcolii;  

2. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor 

fi comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu protecţia 

muncii, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi organelor de urmărire penală 

competente, potrivit legii.  

Art.13. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la 

pământ.  

Art.14. Conductorii electrici şi cablurile trebuie să fie în bună stare, să nu prezinte risc de 

electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol. Conductorii electrici nu vor traversa 

căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorării mecanice.  

Art.15. Punerea sub tensiune a calculatorului se va face numai după constatarea bunei stări a 

tuturor echipamentelor de lucru (prize, ştechere, cordon de alimentare, grup stabilizator). 

Art.16. Se interzice personalului neautorizat să intervină la panouri electrice, prize, ştechere, 
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cordoane de alimentare sau orice alte instalaţii şi aparatură specifică. Intervenţiile pe linie 

electrică se vor face numai de către electricianul autorizat.  

Art.17. La încheierea programului de lucru se vor lua măsuri de deconectare a tuturor 

instalaţiilor electrice, iluminat, scoaterea din priză a aparaturii utilizate. Se vor face verificări 

asupra lichidării oricăror surse de foc. Această operaţiune revine ultimului lucrător care 

părăseşte încăperea.  

Art.18. În laboratorul de informatică:  

a.se asigură buna funcţionare a instalaţiei electrice, fiind interzise improvizaţiile;  

b.intrarea în laborator se va face numai în prezenţa cadrului didactic sau a informaticianului;  

c.se interzice folosirea reşourilor sau a radiatoarelor electrice;  

d.se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;  

e.operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie se fac numai de către personalul autorizat;  

f.la terminarea programului de lucru se vor deconecta de la reţea toate echipamentele de 

calcul electronic.  

Art.19. În cazul unor calamităţi sau catastrofe se va acţiona astfel:  

1. în cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii va scoate de sub tensiune 

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va proceda conform 

instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate;  

2. în cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub tensiune 

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va deplasa în 

zonele protejate împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunţa 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;  

3. în cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul şcolii şi se 

va anunţa Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență; se va acţiona pentru evacuarea 

elevilor şi bunurilor conform Planului de evacuare în caz de incendii, dezbătut şi afişat la 

vedere;  

4. în cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat I.S.U. şi se va 

acţiona pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de 

incendii.  

Art.20. În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, Serviciul 

Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă “112”.  

Art.21. Salariaţii și elevii școlii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale 

de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, 

precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor.  
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Capitolul III 

REGULI GENERALE PRIVIND 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII 

ȘI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE 

A DEMNITĂȚII 

Art.22. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii/colaboratorii.  

Art.23. În cadrul relațiilor dintre angajații Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau, dintre 

aceștia și alte persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, se 

interzice orice comportament care prin efectele lui defavorizează sau supune unui tratament 

injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane.  

Art.24. Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter 

naționalist-șovin, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament ce vizează 

atingerea demnității sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau 

ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.  

 

Capitolul IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

ANGAJATORULUI ŞI SALARIAŢILOR 

Drepturile şi obligaţiile angajatorului  

Art.25. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

a. să stabilească organizarea și funcționarea unității;  

b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;  

c. să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;  

d. să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului;  

e. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzatoare, 

potrivit legii, contractului colectiv/individual de muncă aplicabil și Regulamentului de 

Ordine Interioară.  

 

Art.26. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:  

a. să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 

activității;  

b. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă și din 

lege;  

c. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;  
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d. să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 

respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în 

meserie și specialitate;  

e. să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința 

deciziilor susceptibile care afectează substanțial drepturile și interesele acestora;  

f. să înființeze registrul general de evidență a salariaților, să numească prin decizie o 

persoană care să opereze în registru înregistrările prevăzute de lege;  

g. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.  

Drepturile şi obligațiile salariatului  

Art.27. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;  

c. dreptul la concediu de odihnă anual;  

d. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;  

e. dreptul la demnitate în muncă;  

f. dreptul de acces la formare profesională;  

g. dreptul la securitate și sănătate în muncă;  

h. dreptul la informare și consultare;  

i. dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de 

muncă;  

j. dreptul la protecție în caz de concediere;  

k. dreptul la negociere colectivă și individuală;  

l. dreptul de a participa la acțiuni colective;  

m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

n. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective/individuale de muncă 

aplicabile.  

Art.28. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:  

a. obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin 

conform fișei postului;  

b. obligația de a respecta disciplina muncii;  

c. obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, în 

contractul colectiv/individual de muncă;  

d. obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;  

e. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;  

f. obligația de a respecta secretul de serviciu;  
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g. alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective/individuale de muncă 

aplicabile.  

 

Capitolul V 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAȚIILOR 

INDIVIDUALE A SALARIAȚILOR 

Art.29(1) Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau respectă şi garantează dreptul constituţional 

de petiţionare a salariaţilor, părinţilor şi elevilor din cadrul unității de învățământ.  

(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers 

individual, scris şi semnat, adresat conducerii școlii, având ca obiect o cerere, o sesizare, o 

propunere sau o reclamaţie.  

Art.30(1) Petiţiile adresate conducerii școlii vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a 

corespondenţei, de îndată ce sunt primite, şi se va înmâna petentului dovada primirii şi 

înregistrării petiţiei.  

(2) Petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în 

considerare şi vor fi clasate.  

Art.31(1) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să 

se încadreze în termenul de 30 zile, conform art.280 (7) din LEN.  

(2) Comisia de cercetare disciplinară este numită de către Consiliul de administrație al 

unității de învățământ.  

(3) Propunerea de sancționare se face de către director sau cel puțin 2/3 din numărul total al 

membrilor Consiliului de administrație. Sancțiunile aprobate de Consiliul de administrație 

sunt puse în aplicare și comunicate prin decizie a directorului.  

(4) Pentru personalul de conducere al unității de învățământ, propunerea de sancționare se 

face de către Consiliul de administrație al unității de învățământ și se comunică prin decizie  

Inspectoratului Școlar General.  

(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel 

ce a primit spre soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea 

termenului, care nu poate fi mai mare de 15 zile.  

(6) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeaşi problemă, 

acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire 

la toate petiţiile.  

(7) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat de persoana de conducere căreia i-a fost 

adresată şi de persoana care a întocmit referatul de cercetare.  
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(8) Persoanele sancționate încadrate în unitatea de învățământ au dreptul de a contesta, în 

termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă, la Colegiul de disciplină de pe lângă 

Inspectoratul școlar.  

Art.32.Consiliul de administraţie va fi informat semestrial asupra modului de soluţionare a 

petiţiilor şi va stabili măsuri de eliminare a disfuncţiilor şi deficienţelor semnalate.  

 

Capitolul VI 

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN LICEUL REFORMAT 

”WESSELENYI”  

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE 

Art.33. Anul şcolar începe la 1 septembrie 2017 şi se încheie la 31 august 2018. 

Art.34.a. Activitatea şcolară începe în fiecare zi (luni - vineri) după cum urmează:  

7 -15 pentru clasele de gimnaziu și liceu 

8-16 pentru clasele primare (este inclus si programul after-school) 

Durata orei de curs este de 50 minute, iar pauza este de 10 minute. Pauza mare are 20 

minute. 

Luni și vineri începând cu orele încep de la 7:40, iar de la 8:30 la 8:50 elevii participă la 

slujba religioasă. 

b. În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare 

pot fi suspendate pe o perioadă determinată.  

c. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului sau a Consiliului de 

administrație, cu aprobarea Inspectoratului Școlar.  

d. În zilele de sărbătoare religioasă cuprinse în calendarul reformat cursurile școlare se 

substituie cu activități religioase desfășurate în școală sau în parohii, prin hotărârea 

conducerii scolii. Sărbătorile din timpul anului școlar sunt următoarele:  

- 6 Octombrie – Comemorarea martirilor de la Arad 

- 31 Octombrie – Ziua Reformaţiei 

- 23 Octombrie – Comemorarea revoluţiei din 1956 

- Decembrie – Sărbătorirea Crăciunului 

- Aprilie – Sărbătorirea Paştelui 

- Mai – Sărbătorirea Rusalii 

e. Substituirea 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, după consultarea și avizarea dată de Consiliul de administrație.  
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CONDUCEREA LICEULUI  

DIRECTORUL  

Art.35. Numirea directorului din Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau se face conform Legii 

Învăţământului şi a Statutului Personalului Didactic, cu aprobarea cultului.  

a. Atribuțiile directorului sunt cele menționate în art.97 (2) din LEN emisă de MECTS 

și publicată în Monitorul Oficial la data de 10.01.2011.  

b. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se 

consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, acolo unde există, 

consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor - acolo 

unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii 

operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic 

şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.” 

c. Prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; 

raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în 

faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi conducerii asociaţiei de părinţi, postat 

pe site-ul unităţii şcolare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile 

de la data începerii anului şcolar. 

d. Coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ 

şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie 

e. Asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului 

de administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor 

legale în vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 

f. Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii 

exercitării acestora. 

g. Directorul Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau” informează Divanul Școlar şi 

Inspectoratul Școlar asupra eventualelor abateri ale cadrelor didactice care nu 

corespund profesional sau moral statutului de profesor la un liceu reformat, 

propunând, după caz, sancționarea.  

h.  Informează Divanul Școlar asupra tuturor deciziilor Inspectoratului Şcolar Județean 

şi ale M.E.N. privind perspectiva liceului.  

i.  Directorul reprezintă juridic liceul în relaţiile cu alţi parteneri.  
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

Art.36. Consiliul de administraţie reprezintă organul de conducere al Liceului Reformat 

”Wesselényi” Zalau și este format, potrivit Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 şi 

modificărilor conform   ORDIN   Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 , din 9 membri, între care: 

dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 

reprezentanţi ai consiliului local şi 1 reprezentant ai părinţilor şi 1 reprezentant al Consiliului 

elevilor (cu drept de vot). Personalul didactic din componenţa Consiliului de administraţie 

este ales de Consiliul profesoral, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi 

performanţe profesionale deosebite. Liderul de sindicat are statut de observator, fără drept de 

vot.  

Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt specificate în Ordinul nr. 4925/08.09.2005 și în 

Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011.  

Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia 

situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, 

nu pot desemna alţi reprezentanţi.” 

 

CONSILIUL PROFESORAL  

Art.38. Conform articolului 27 alin.(1) din ROFUIP 2005, Consiliul profesoral este alcătuit 

din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învățământ, 

titular și suplinitor, și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Acest organism, 

prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau la solicitarea a 

minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Consiliul profesoral se poate întruni 

ori de câte ori este nevoie. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie 

pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere 

disciplinară. Convocarea se face în scris, cu cel puțin 48 de ore înainte.  

Art.39. La şedinţele Consiliului profesoral pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, 

asociaţiilor elevilor, autorităţii locale, autorității bisericești, partenerilor sociali.  

Art.40. Atribuţiile Consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum 

şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale Ministrului Educaţiei Naționale. 

• Hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului 

• Avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o 
propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de 
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează elevi în 
învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual 
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consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune 
spre aprobare directorului.” 

COMISIILE METODICE 
• stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează 

auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi 
nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim 
al acestora şi atingerii standardelor naţionale; schema procedurii de utilizare a 
auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este prevăzută în Anexa nr. 2 la noul 
regulament;  

•    elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de 
încadrare cu personal didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune 
spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta 
stabilită la nivel naţional; pentru învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul 
profesional, oferta de curriculum la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare 
locală (CDL) şi este elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu 
operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale şi propusă spre 
dezbatere consiliului profesoral.” 

•  

CONSILIUL CLASEI  

Art.41. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei şi din liderul 

elevilor clasei respective.  

Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.  

Art.42. Consiliul clasei propune:  

a. notele la purtare pentru toţi elevii clasei;  

b. recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c. sarcinile conform prevederilor prezentului Regulament de Ordine Interioară;  

d. măsuri recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învăţare precum şi activităţi 

suplimentare pentru elevii cu performanţe deosebite.  

Art.43. Consiliul clasei evaluează progresul şcolar al elevilor şi formulează aprecieri 

sintetice cu privire la comportamentul fiecărui elev, iar dirigintele informează, în scris, 

părinţii.  

 

CONSILIUL ELEVILOR  

Art.44. La nivelul liceului se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la 

fiecare clasă.  

Art.45. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu şi îşi desemnează 

reprezentantul în Consiliul de administraţie al școlii.  

Art.46. Consiliul elevilor poate propune conducerii măsuri pentru rezolvarea solicitărilor 

elevilor pe care îi reprezintă. Organizarea şi funcţionarea Consiliului elevilor se regăsesc în 

ROFUIP 2005.  
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PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

Art. 47. Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc 

condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, 

o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere 

medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.  

Art.48(1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin care sunt 

ocupate funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în 

vigoare.  

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la art.47 și art.48 alin (1) sunt prevăzute în fişele de 

post aprobate de director.  

DREPTURILE CADRELOR DIDACTICE  

Art.49. Cadrele didactice ale Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau au următoarele drepturi:  

a. să primească prime, salarii sau gradații de merit ca răsplată pentru o activitate continuă și 

susținută atât pentru a crește gradul de pregătire al elevilor, cât și pentru efortul continuu de 

autoperfecționare, pentru implicarea în activități extrașcolare și/sau în activități ce țin de 

eficientizarea activității didactice, pentru rezultate deosebite în activitatea didactică (premii, 

distincții etc.), pentru activități care sporesc prestigiul școlii, în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

b. să organizeze sau să lanseze proiecte pentru atragerea de venituri extrabugetare sau 

proiecte de colaborare ale liceului și să participe la desfășurarea lor;  

c. să utilizeze baza materială a școlii în scopul realizării obligațiilor profesionale;  

d. să organizeze și să îndrume participarea elevilor la serbări, spectacole, festivaluri, 

concursuri, competiții școlare;  

e. să organizeze ore de dirigenție la care să participe personalități din diferite domenii, 

reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai instituțiilor statului;  

f. alte drepturi menționate în LEN, art.266-271.  

 

 

ÎNDATORIRILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC 

AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

Art.50. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al școlii trebuie să dea dovadă de 

punctualitate, responsabilitate, consecvenţă, corectitudine, fermitate şi seriozitate în 

rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructiv-educativ.  

Art.51. Le este interzis angajaților școlii să iniţieze şi să transmită, în spaţiul şcolar și în 

afară, zvonuri care aduc atingere imaginii unor persoane sau care creează stări tensionate în 

şcoală.  
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Art.52. Nici unei persoane din cadrul școlii nu îi este permis să comită şi să incite la acte ce 

ar putea tulbura buna desfăşurare a activităţii.  

Art.53. Întreg personalul școlii va promova o imagine pozitivă a şcolii, în interior şi în afara 

ei.  

Art.54. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii 

acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi 

deschidere pentru comunicarea bilaterală.  

Art.55. Împreună cu personalul didactic, ceilalţi angajaţi ai liceului se vor strădui prin 

propria viaţă (prin cuvinte, fapte şi atitudine) să ofere modele de urmat elevilor liceului. În 

acest sens, orice abatere de la morala creștină va atrage sancţionarea angajatului.  

Art.56. Cadrele didactice au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform programului.  

Art.57.Toţi angajaţii colaborează permanent cu profesorul de serviciu, semnalând orice 

abatere de la Regulamentul de Ordine Interioară, intervenind cu promptitudine, discernământ 

şi spirit creştinesc, atunci când situaţia o cere.  

Art.58. Toate cadrele didactice, personalul nedidactic și didactic auxiliar vor urmări 

conţinutul fişei postului şi contractual colectiv/individual de muncă şi vor respecta legislaţia 

în vigoare.  

Art.59. Fiecare angajat al școlii își va armoniza interesele personale cu cele ale şcolii.  

Art.60. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic nu va întârzia la program și nu va 

părăsi locul de muncă înainte de încheierea programului, decât în cazuri excepționale.  

Art.61. Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a 

consemna în aceasta titlul lecţiei. Obligația de a semna condica de prezență îi revine și 

personalului didactic auxiliar și nedidactic.  

Art.62. Întreg personalul școlii își va desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate şi 

promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.  

Art.63. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic răspunde disciplinar pentru 

încălcarea îndatoririlor (obligaţiilor) ce le revin potrivit prevederilor Statutului personalului 

didactic şi Codului Muncii.  

Art.64. Cadrele didactice vor avea o ţinută morală şi vestimentară adecvată unui liceu 

teologic.  

Art.65. Conştient că educaţia se face nu numai prin cuvinte, ci şi prin comportament, 

profesorul se va strădui, sub toate aspectele, să dea exemplu de corectitudine, decenţă, 

onestitate, respect şi încredere în alţii.  

Art.66. Dacă îşi va înţelege vocaţia, profesorul va fi totdeauna de partea adevărului, evitând 

răspândirea de idei şi noţiuni care nu au fost verificate în prealabil. Pentru aceasta va da 

ascultare conştiinţei sale, de care nu se poate dispensa fără riscul compromiterii profesionale. 
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Art.67. Profesorul va căuta mijloacele cele mai eficiente pentru a-i cunoaşte pe elevi, 

îndeosebi în ceea ce priveşte nivelul de pregătire, capacitatea de receptare şi adaptare, 

relaţiile extraşcolare etc. Va îmbina exigenţa cu bunătatea, după caz, urmărind întotdeauna 

binele elevilor.  

Art.68. Profesorul nu va jigni elevii și nu va sancţiona prin notă comportamentul neadecvat 

al acestora din timpul orei. Aceste atitudini vor fi semnalate dirigintelui și se va propune 

scăderea notei la purtare.  

Art.69 .Profesorul va avea grijă să nu întârzie şi să nu încheie mai devreme ora. La începutul 

fiecărei zile profesorul va permite elevului responsabil să facă o scurtă rugăciune, apoi 

notează în catalog absenţele. Elevilor întârziaţi li se permite intrarea în clasă, dar nu li se 

motivează absenţa, decât dacă e vorba de prima oră și de motive bine întemeiate legate de 

navetă.  

Art.70. Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către diriginte în baza unei 

adeverinţe medicale eliberate de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau de o 

unitate spitalicească. În situaţii deosebite, motivarea absenţelor se poate face pe baza unei 

cereri întocmite de părinţi  

Art.71. Părinţii elevului pot solicita, în anumite cazuri, motivarea absenţelor. Aceste scutiri 

din partea părinţilor nu pot depăşi, de regulă, 2 zile în semestrul I și 3 zile în semestrul al II-

lea, dacă situația o cere.  

Art.72. Profesorul poate scuti un elev de la ora sa, la cererea exprimată direct de elevul în 

cauză, numai după ce a constatat obiectivitatea cererii și numai pe baza biletului de voie. 

Scutirea nu presupune şi anularea datoriei de a recupera în particular lecţia predată. În acest 

caz, absenţa de la oră este consemnată în catalog și este motivată de către diriginte pe baza 

biletului de voie. Dacă e vorba de învoire pentru mai mult de două ore, în timpul programului 

școlar, aceasta va fi acordată de diriginte/director/profesor de serviciu (în ordinea precizată), 

tot pe baza biletului de voie.  

Art.73. Numai profesorii de la ora respectivă vor aproba plecarea elevilor navetişti cu câteva 

minute mai înainte, la ultima oră de curs, dacă situația o cere.  

Art.74. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, cu excepţia cazurilor în care acest 

lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul desfăşurării unor activităţi la nivelul întregii 

şcoli.  

Art.75. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfăşurării orelor, decât 

dacă situația o cere.  

Art.76. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a 

rezolva diferite probleme străine de activitatea şcolară planificată.  
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Art.77. În cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la program 

din motive medicale sau situaţii deosebite, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii cu 

cel puțin o zi înainte sau cel târziu la începutul zilei respective, în funcție de situație. 

Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale 

trebuie aduse la secretariatul unităţii în termenul stabilit de acesta. 

Art.78(1)Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate, 

cu aprobarea conducerii şcolii, pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu 

asigurarea suplinirii cu cadru didactic de specialitate sau, dacă nu este posibil, cu un alt cadru 

didactic.  

(2)Personalul didactic auxiliar și nedidactic va fi învoit tot pe bază de cerere scrisă.  

Art.79.(1) Personalul didactic va impune și va urmări purtarea însemnului școlii de către 

elevi în timpul orelor de curs şi în incinta şcolii;  

(2) În cazul în care un elev nu are insigna în timpul orei de curs, profesorul va anunța și 

dirigintele.  

Art.80. Orice cadru didactic al școlii are dreptul și obligația să ceară biletul de voie elevului 

care este văzut intrând sau ieșind pe poarta școlii în timpul programului școlar. În cazul în 

care elevul nu va prezenta biletul de voie, profesorul respectiv va înștiința, în scris, comisia 

de disciplină, care va cerceta și va propune Consiliului clasei/profesoral aplicarea 

sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament.  

Art.81. Tăinuirea unor fapte ale elevilor de către profesor, va atrage sancționarea celor 

implicați.  

Art.82. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar, care 

se va desfăşura prin implicarea cadrelor didactice şi elevilor şcolii va fi adusă la 

cunoştinţa conducerii şcolii și a consilierului educativ cu cel puţin 4-5 zile înainte de 

desfăşurare.  

Art.83. Notele acordate de către cadrele didactice se comunică imediat elevilor, se motivează 

şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare.  

Niciun profesor nu va comunica elevilor notele puse de alt profesor. Această misiune îi 

revine doar dirigintelui.  

Art.84. Rezultatele lucrărilor scrise semestriale, respectiv a tezelor (la obiectele la care 

acestea se dau), vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate de aceștia în portofoliile 

proprii până la sfârşitul anului şcolar.  

Art.85. Notările în catalog trebuie făcute citeţ, corect şi fără modificări. Notele înscrise greşit 

în catalog se anulează cu o linie oblică şi se înlocuiesc cu note corespunzătoare, înscrise cu 

cerneală roşie, sub semnătura profesorului şi a directorului, cu aplicarea ştampilei. Este 

interzisă trecerea notelor în creion.  
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Art.86. Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către profesori. La 

nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte, responsabil financiar, care se va ocupa de 

gestionarea temporară a unor fonduri băneşti, stabilite de Consiliul reprezentativ al părinților.  

Art.87. Cadrele didactice și didactic auxiliare, personalul școlii au obligația să anunțe de 

urgență conducerea unității, personalul de pază și profesorul de serviciu în situația în care în 

instituția de învățământ au pătruns persoane din anturajul elevilor în timpul desfășurării 

programului școlar.  

Art.88. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în 

incinta şcolii a personalului școlii.  

Art.89. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinţilor prin intermediul elevilor, 

acceptarea în spațiul şcolar a unor afişe cu mesaj electoral.  

Art.90. Profesorul de serviciu are următoarele îndatoriri:  

1. Să se prezinte la școală cu 30 minute înaintea începerii programului și să fie prezent pe 

toata durata desfășurării serviciului pe școală. Atribuțiile profesorului de serviciu sunt cele 

menționate în ROFUIP 2005.  

2. În cadrul Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau profesorii de serviciu și profesorii de la 

clasă vor însoți elevii în Sala festivă la rugăciunea din pauza mare (după ce în prealabil au 

verificat sălile de clasă și au constatat că nici un elev nu s-a sustras acestei activități 

spirituale) și vor asigura ordinea și disciplina, dacă situația o cere.  

3. Orice cadru didactic prezent la rugăciunea din Sala festivă, chiar dacă nu este profesor de 

serviciu, are obligația de a atenționa elevii care nu au o ținută morală și nu dau dovadă de 

respect pentru cele sfinte.  

4. Când sunt celebrări liturgice organizate la nivel de școală, profesorii de serviciu au 

obligația de a fi atenți la elevii care se eschivează rămânând în sălile de clasă sau părăsind 

incinta școlii. Unul dintre profesori va verifica sălile de clasă, iar celălalt va ieși în incinta 

școlii și va supraveghea poarta.  

5. Profesorii de serviciu vor purta banderola sau ecusonul cu înscrisul profesor de serviciu.  

6. Profesorii de serviciu răspund de securitatea cataloagelor pe toată durata desfășurării 

serviciului pe școală, iar la sfârșitul programului predau cheia de la cataloage la serviciul 

secretariat.  

7. Instruiesc elevii de serviciu și au grijă ca acesta să-și îndeplinească atribuțiile cuprinse în 

art.108 din prezentul regulament și verifică dacă a semnat în lista de prezență.  

8. Asigură respectarea ordinii și disciplinei în școală în timpul pauzelor.  

9. Informează dirigintele/directorul cu privire la abaterile comise de elevi pe parcursul zilei 

respective.  
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Art.91. Activitățile specifice funcției de diriginte sunt cele specificate în OMECTS 

5132/2009.Alte atribuții ale dirigintelui sunt:  

1. Obligația de a instrui elevii la început de semestru și ori de cate ori este nevoie cu privire 

la îndatoririle ce le revin, accesul în spațiile de învățământ, comportamentul și atitudinile pe 

care trebuie să le manifeste conform ROFUIP 2005, modificarile din 2016 și Regulamentului 

de Ordine Interioară.  

2. Să țină legătura permanentă cu familia, să organizeze cel puțin o ședință cu părinții pe 

semestru şi să întocmească un proces verbal care va fi păstrat la dosarul personal și înmânat 

în copie responsabilului Comisiei diriginților.  

3. Să completeze corect documentele şcolare, pe baza actelor originale sau a copiilor 

xeroxate şi să actualizeze datele ori de câte ori este nevoie.  

4. Profesorii diriginţi au obligaţia şi răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează 

serviciul pe şcoală, precum şi a celor care efectuează serviciul în clasă.  

5. Profesorii diriginți vor numi un elev din clasă responsabil cu inițierea rugăciunii la 

începutul orei de curs și un responsabil cu evidența purtării uniformei școlare de către elevi.  

6. În cazul elevilor cu probleme școlare, profesorul diriginte va trimite în scris părinților 

abaterile disciplinare, absențele nemotivate, sancțiunile și situația școlară a acestora, la 

sfârșitul semestrului, a anului școlar sau ori de cate ori este nevoie. Actele doveditoare vor fi 

păstrate la dosar.  

7. Profesorii diriginţi vor informa în mod operativ părinţii elevilor pentru orice abatere 

săvârşită de aceştia.  

 

CAP.VII 

ABATERILE DISCIPLINARE 

ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE 

Art.92. Încălcarea cu vinovăție de către salariat, indiferent de funcția/postul pe care-1 ocupă, 

a obligațiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare la locul de muncă, constituie 

abatere disciplinară. Dacă faptele sunt săvârșite în astfel de condiții încât potrivit legii penale 

constituie infracțiuni, făptuitorii acestora vor fi sancționați conform legii penale. 

Răspunderea penală, administrativă sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru 

fapta săvârșită, dacă prin aceasta s-au încălcat și obligații de muncă.  

Art.93. Sunt considerate abateri disciplinare:  

1. Necompletarea/completarea inexactă a evidențelor, precum și comunicarea de 

date/informații inexacte.  

2. Încălcarea regulilor de conduită în relațiile de serviciu (denigrări/ injurii/ loviri).  
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3. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu cuprinse în ROFUIP 2016 și completările aduse în 

2017, fișa postului sau instrucțiunile de la locul de muncă.  

4. Încălcarea prevederilor prezentului regulament precum și a oricăror altor norme interne ale 

instituției.  

5. Încălcarea demnității altor angajați, prin acțiuni de discriminare directă (diferența de 

tratament a unei persoane în defavoarea alteia), de discriminare indirectă (aplicarea unor 

criterii/practici în aparență neutre care, prin consecințe, afectează alte persoane).  

6. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control.  

7. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu 

sarcinile de serviciu ale acestuia.  

8. Abuzul de autoritate față de personalul din subordine.  

9. Afectarea demnității personalului din subordine.  

10. Aplicarea unor sancțiuni nefundamentate.  

11. Atribuirea nejustificată de recompense, cu încălcarea dispozițiilor legale.  

12. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din unitatea școlară.  

13. Desfăşurareae şi să încurajarea unor acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi 

din unitate. 

Art.94.Abaterile grave care pot conduce la desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă sunt:  

1. Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influența băuturilor alcoolice.  

2. Lipsa nemotivată de la serviciu peste 3 zile consecutiv ori 5 zile, cumulat, în cursul unei 

luni.  

3. Sustragerea, sub orice formă, de bunuri și valori aparținând instituției ori salariaților din 

cadrul instituției.  

4. Săvârșirea unor acte de violență la adresa colegilor ori a conducerii instituției.  

5. Dezvăluirea unor secrete ale instituției, prin care s-au adus prejudicii acesteia.  

6. Falsificarea unor acte generatoare de drepturi.  

7. Amenințarea, împiedicarea sau obligarea unui salariat ori a unui grup de salariați să 

participe la grevă sau să muncească în timpul grevei.  

 

Art.95.Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariaților, în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt:  

Pentru personalul didactic de predare, personalul didactic-auxiliar, nedidactic și personalul de 

conducere, de îndrumare și de control din învățământ:  
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a. observație scrisă – notificare scrisă, prin care i se pune în vedere salariatului că nu și-a 

îndeplinit în mod normal una sau mai multe dintre obligațiile sale de muncă, inclusiv 

normele de comportare în unitate, cu recomandarea de a se îndrepta. Această sancțiune, cea 

mai ușoară, se aplică persoanelor care au săvârșit pentru prima dată, fără intenție, abateri de 

mică importanță;  

b. avertisment – comunicare scrisă făcută salariatului, prin care i se atrage atenția asupra 

faptei săvârșite și i se pune în vedere că, dacă nu se va îndrepta și va săvârși noi abateri, i se 

vor aplica sancțiuni mai grave, până la desfacerea contractului de muncă. Se poate aplica fie 

atunci când cel în cauză a fost sancționat cu mustrare, fie când prin fapta sa aduce ori poate 

aduce prejudicii materiale unității, ori poate dăuna în alt mod bunului mers al acesteia. 

Ambele sancțiuni au efect precumpănitor moral;  

c. diminuarea salariului de bază, cumulat – când este cazul – cu indemnizația de conducere, 

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

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

ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei 

funcții de conducere, îndrumare și control;  

e. destituirea din funcția de conducere, îndrumare și control;  

f. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

Art.96. Pentru personalul administrativ:  

a. avertisment scris;  

b. contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale 

salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 

individual de muncă, pe o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare;  

c. retrogradarea în funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o durată ce un poate depăși 60 de zile;  

d. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  

e. reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o perioada 

de 1-3 luni cu 5-10%;  

f. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

g. în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din 

calitatea sa de salariat.  

 

TIMPUL DE ODIHNĂ  

Art.97 (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor 

școlare, cu durata de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unității de 
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învățământ poate întrerupe concediu legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate 

pentru munca depusă.  

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de către Consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, 

dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.  

Art.98.Personalul didactic auxiliar și nedidactic are dreptul la un concediu de odihnă plătit, 

în raport cu vechimea în muncă, de 18-25 de zile lucrătoare.  

Art.99.În cazul unor evenimente familiale deosebite (nuntă, deces), conform Codului 

Muncii, salariații unității de învățământ au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în 

durata concediului de odihnă: la căsătoria salariatului – 5; căsătoria unui copil – 3 zile; 

nașterea unui copil – 3 zile; decesul soțului/soției, copilului, părinților, fraților , socrilor – 3 

zile; decesul bunicilor – 2 zile.  

CONCEDIILE FĂRĂ PLATĂ  

Art.100(1) Pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concediu fără 

plată.  

(2) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de 

concediu fără plată timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unității de învățământ 

sau, după caz, a Inspectoratului Școlar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.  

(3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic din Liceul Reformat „Wesselenyi” are dreptul la 

concediu fără plată a cărui durată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual.  

(4) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective își păstrează calitatea de salariat.  

 

Capitolul VIII 

ELEVII 

Drepturile elevilor 

Art.101.Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate 

leza demnitatea sau personalitatea. Drepturile elevilor sunt următoarele:  

1. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile Regulamentului de 

Ordine Interioară şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar de stat.  

2. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit în limita procentului din PIB acordat 

învăţământului.  

3. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza 

didactică şi materială de care dispune şcoala.  

4. Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală, fără a 

afecta programul zilnic.  
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5. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole, manifestări sportive, transport în 

comun etc.  

6. Elevii de la învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.  

7. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate 

deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică 

exemplară.  

8. La nivelul şcolii se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanţi ai elevilor din 

fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.  

9. Elevilor cu probleme sociale deosebite sau cu probleme medicale li se pot acorda burse în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi cu resursele bugetare disponibile.  

10. Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă 

la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de 

învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

11. înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

 (2) în situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe 

ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă manifestări de oboseală sau de 

neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de 

învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, 

în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, 

reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa 

anterioară nivelului din care s-a retras elevul; 

(3)  în situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor 

consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul 

educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în 

situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa 

anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras. 

12. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca 

mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

Art.102. Elevii Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau beneficiază de ajutorul tuturor 

profesorilor, care îi ascultă cu răbdare şi îi povăţuiesc în orice situaţie; în mod special 

beneficiază de sprijinul preoţilor care acordă asistenţă spirituală şi care au datoria de a ocroti 

sănătatea morală şi spirituală a elevilor. Conţinutul colocviilor spirituale cu elevii are caracter 

secret.  

CODUL COMPORTAMENTAL AL ELEVILOR  

Pentru buna desfășurare a procesului de instruire și educaţie în Liceul Reformat 

”Wesselényi” Zalau elevii trebuie să respecte următoarele norme de comportament:  

Art.103. Începerea cursurilor  
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1. Elevii trebuie să intre în clasă înaintea profesorului, în perfectă ordine, sub supravegherea 

profesorilor de serviciu.  

2. După intrarea profesorului în clasă, elevii au acces cu aprobarea expresă a cadrului 

didactic respectiv.  

3. Elevii vor intra și vor ieși din curtea școlii numai pe poarta rezervate în acest sens elevilor. 

 4. La intrarea în incinta școlii și în sălile de curs, elevii au obligația să închidă telefoanele 

mobile, să nu deranjeze desfășurarea activității la ore. În timpul lucrărilor scrise, profesorul 

poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În timpul orelor de curs, elevii vor asculta 

muzică/viziona materiale video numai în situații speciale cu acordul explicit al profesorului. 

Folosirea aparaturii audio-video se sancționează cu măsura aplicată în cazul telefoanelor 

mobile.  

5. Este interzisă postarea pe internet sau pe alte rețele asemănătoare înregistrări video și/sau 

audio care denigrează sau atentează la buna reputație a instituției, și/sau la demnitatea 

profesorilor și elevilor.  

Art.104. În timpul orelor de curs  

1. La începutul și la sfârșitul fiecărei zile, elevii vor face o scurtă rugăciune. Fiecare clasă va 

avea un responsabil în acest sens, iar în lipsa acestuia rugăciunea va fi inițiată de către elevul 

de serviciu.  

2. Elevii vor ocupa locul în bancă, așteptând în liniște profesorul. La intrarea în clasă a 

profesorului, elevii se vor ridica în picioare și se vor așeza numai cu încuviinţarea cadrului 

didactic respectiv. Nu se părăsește sala de clasă decât cu încuviințarea cadrului didactic.  

3. Întrucât şcoala, prin misiunea ei, are datoria de a contribui la formarea unor caractere 

oneste şi demne de încredere ”șoptitul” sau copiatul sunt considerate abateri și se pedepsesc 

ca atare.  

4. Elevii sunt datori să aibă asupra lor carnetul de elev, să-l păstreze, să-l prezinte 

personalului didactic, părinților și autorităților competente ori de câte ori li se cere.  

5. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepția cazurilor de participare la diverse 

activități cu specific școlar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). În aceste situații, învoirea 

se realizează de către conducerea școlii la solicitarea profesorilor care îndrumă elevii 

respectivi. În alte cazuri se procedează conform art. 72 din prezentul regulament.  

6. Este interzisă elevilor ieșirea în timpul orei, sub pretextul folosirii grupurilor sanitare (doar 

în cazuri justificate). Profesorul de la clasă este direct răspunzător pentru acțiunile elevului 

petrecute în acest timp.  

7. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, elevul de serviciu 

va anunța conducerea școlii pentru a rezolva situația. Elevii vor păstra liniștea pentru a nu 

deranja activitatea celorlalte clase.  
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Art.105. În pauză:  

1. Elevii trebuie să iasă în ordine din clasă și pot să-si petreacă timpul destinat recreaţiilor în 

aer liber, în curtea școlii, fără manifestări dăunătoare lor și colegilor lor.  

2. Resturile de alimente consumate în timpul recreaţiilor și hârtiile se vor pune în coșurile 

existente în acest scop în fiecare clasă și în curte.  

3. Elevii au obligația ca în timpul recreaţiilor să nu alerge pe coridoare și scări, să nu ţipe, să 

nu se îmbrâncească și să intre în clasă la primul semnal al soneriei.  

Art.106. Terminarea cursurilor  

1. Elevii vor părăsi clasa în liniște, fără să alerge, să se bată, să ţipe și să trântească ușile. Vor 

ridica scaunele pe bănci (mese).  

2. Părăsirea școlii se face imediat după terminarea ultimei ore de curs pentru a da 

posibilitatea personalului de îngrijire să facă aerisirea și curăţenia claselor.  

Art.107. Serviciul pe clasă:  

1. Va fi efectuat de către 1-2 elevi pe zi, în ordine alfabetică, după o planificare semestrială 

realizată de șeful clasei sau de diriginte.  

2. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligația de a verifica starea 

mobilierului școlar. În cazul în care se constată existența unor scaune rupte, bănci murdare 

sau alte stricăciuni, elevul de serviciu trebuie să informeze prompt dirigintele sau directorul 

despre această situație. În caz contrar, responsabilitatea pentru repararea mobilierului școlar 

revine clasei respective.  

3. Elevul de serviciu va șterge tabla după fiecare oră și va aerisi clasa.  

4. În cazul desfășurării orelor în alte spații decât sala de clasă, elevul de serviciu are aceleași 

îndatoriri.  

5. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevul de serviciu va aștepta împreună cu 

profesorul ieșirea colegilor și va verifica curățenia și starea clasei.  

6. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepsește cu prelungirea perioadei de serviciu cu 1-3 zile. 

Art.108. Obligațiile elevului de serviciu pe școală:  

În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă 

orice formă de discriminare a copiîlor/elevilor şi a personalului din unitate. 

 În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al 

elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, 

interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii 

de învăţământ sau altele asemenea. 

Art.109. Purtarea în afara școlii  

1. Elevii sunt datori să aibă o purtare cuviincioasă pe stradă și în orice loc s-ar găsi.  

2. Salutul adresat profesorilor sau persoanelor cunoscute este obligatoriu.  
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3. Elevii sunt datori să vorbească frumos, să nu înjure, să nu vorbească vulgar, să se poarte 

politicos cu cei mai în vârstă decât ei și chiar și cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor sau 

să cedeze locul în autobuz bătrânilor, bolnavilor etc.  

4. Să aibă o atitudine corectă și civilizată în vizite, plimbări, excursii, în cadrul activităţilor 

din școală și din afara ei.  

5. În timpul vacanţelor, în parohia sau localitatea natală, să facă dovada, prin 

comportamentul civilizat și moral, că sunt elevi la un liceu teologic. În caz contrar, li se va 

recomanda transferul la un alt liceu.  

 

Art.110. Ținuta elevilor  

La acest capitol se va respecta hotărârea consiliului profesoral privind purtatul 

uniformei școlare. 

1. Elevul va purta insigna specifică (elementele uniformei școlare specifice) Liceului 

Reformat ”Wesselényi” Zalau şi o va respecta pentru că ea exprimă identitatea profilului în 

care este înmatriculat.  

2. Atât în şcoală cât şi în afara ei, elevul trebuie să aibă o ţinută demnă, ordonată, naturală, 

evitând extravaganţele în limbaj, gesturi şi îmbrăcăminte.  

3. La sărbătorile școlii ținuta obligatorie constă în pantaloni negri, cămaşă albă, sacou negru, 

pantofi de culoare închisă.  

4. Nu le este permis fetelor și nici băieților să-și vopsească unghiile și părul sau să aibă o 

tunsoare extravagantă.  

5. Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente și a accesoriilor care nu se 

pretează mediului școlar.  

6. Băieților nu le este permisă purtarea părului lung; este interzisă purtarea cerceilor, pierce-

urilor. Fetelor le este interzisă purtarea pierce-urilor, a fustelor sau a bluzelor decoltate, 

precum și utilizarea produselor de machiaj. Profesorul care în timpul orelor constată la unul 

sau mai mulți elevi că au o ținută neconformă cu prevederile actualului regulament, are 

obligaţia de a întocmi un referat în baza căruia dirigintele va propune sancţiunea și va 

înștiinţa familia elevului. Dacă abaterea se repetă elevul va fi sancționat prin prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii școlare, în afara orelor de curs.  

Art.111. Păstrarea bunurilor școlii  

1. Mobilierul din sălile de clasă, din cabinete, din sala de educație fizică și terenul de sport, 

materialul didactic aflat în dotarea școlii trebuie folosite cu simț de răspundere, să fie 

conservate, reparate și îmbogățite.  

2. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea școlii au obligația să repare 

sau să înlocuiască (după caz) obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor 
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produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat răspunderea revine colectivului care a 

folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv.  

3. Elevii sunt obligați să folosească întregul patrimoniu al școlii cu grijă deosebită. Toate 

incidentele vor fi semnalate diriginților de către făptași/responsabili/elevii-profesorii de 

serviciu.  

4. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereți este strict interzisă. Afișajul este permis 

numai pe panourile special amenajate, cu aprobarea directorului. În cazul încălcării acestei 

prevederi, coordonatorul de proiect răspunde de repararea stricăciunilor.  

5. Elevii au obligația de a menține curățenia în sălile de clasă, cabinete, sala de educație 

fizică, holuri, grupuri sanitare precum și pe terenul de sport și în curtea școlii.  

6. Elevii care întârzie returnarea cărților împrumutate de la biblioteca școlii peste termenul 

legal de 10 zile lucrătoare, au obligația de a achiziționa și de a dona bibliotecii o carte din 

lista recomandată la nivelul comisiilor metodice ale școlii și afișată la bibliotecă.  

 

Art.112. ALTE INDATORIRI ȘI OBLIGAȚII:  

1.La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se 

respectă şi prevederile din Statutul elevului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. 

 

 2.În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea 

telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora 

în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în 

procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se 

păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze 

procesul educative. 

3. Elevii au datoria să respecte onoarea clasei și a școlii din care fac parte, să ţină la 

demnitatea de elev.  

4. Toți elevii au obligația de a participa la activitățile spirituale inițiate de școală, la slujbele 

religioase și la toate sfintele Liturghii celebrate în zi de sărbătoare sau cu alte ocazii, în 

timpul programului școlar.  

5. Toţi elevii se vor respecta și stima reciproc. Trebuie să ia parte activă la viaţa colectivului 

clasei din care fac parte și să-i combată pe cei care nu se supun îndatoririlor de elev și încalcă 

disciplina școlară.  

6. Indiferent de momentul și locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament 

civilizat, corect, moral, dovedind prin aceasta că sunt elevi și respectă numele școlii în care 

învaţă. Este interzisă orice formă de violență fizică și verbală, atât față de colegii de clasă, 
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elevii din altă clasă sau școală, cât și față de personalul de predare, didactic-auxiliar și 

nedidactic.  

7. Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în școală persoane străine, să fie așteptat de 

alte persoane (cu excepția membrilor familiei) în școală sau în curtea școlii.  

8. Elevii nu au voie să aducă în școală și să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene 

/paralizante și orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol 

integritatea fizică a celor din jur.  

9. Relațiile dintre elevi în general, dintre fete și băieți în special, trebuie să se bazeze pe 

respect reciproc, să se folosească un limbaj civilizat și adecvat vârstei.  

10. Se interzice cu desăvârșire consumul de băuturi alcoolice și droguri.  

11. Se interzice introducerea în școală a materialelor vizuale/auditive care atentează la bunele 

moravuri.  

12. Se interzice introducerea și utilizarea în clădirea scolii a cărților de joc, tablelor etc.  

13. Se interzice părăsirea instituţiei și a incintei școlii în timpul orelor de curs sau în pauze. 

În cazuri excepționale, elevul este obligat să solicite permisiunea profesorului de la ora 

respectivă, care îl poate învoi pe propria răspundere, dar va consemna absența în catalog. 

Elevul va primi bilet de voie de la profesorul respectiv. Dacă învoirile se repetă, dirigintele 

va lua legătura cu familia elevului. În situația în care elevul nu are acordul profesorului, va 

răspunde personal de decizia sa și de posibilele consecințe.  

14. Elevii vor avea grijă să-și procure/cumpere pachețelul cu mâncare înainte de începerea 

cursurilor. Niciun elev nu va fi învoit de către profesor în acest scop.  

15. Se interzice elevilor să posede sau sa folosească orice fel de arme și să se implice în acte 

de violență sau intimidare.  

16. Elevilor le este interzis să-și însușească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparțin.  

17. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

Se interzice cu desăvârșire fumatul în școală sau în incinta școlii, dar și în imediata apropiere 

a liceului (200 m). Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

18. Elevul este dator să comunice părinţilor sau tutorilor orice mesaj din partea dirigintelui 

sau a conducerii şcolii, cum ar fi, de exemplu: data şi ora şedinţelor cu părinţii, convocarea în 

particular a acestora pentru clarificarea anumitor situaţii etc.  
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Art.113. ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNI APLICATE  

ELEVILOR:  

1. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta 

lipsa de voință sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.  

2. Sancțiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeași sancțiune de două ori într-un an școlar. 

În aplicarea sancțiunilor se va asigura îmbinarea exigenței și a fermității cu respectul față de 

personalitatea elevului, cu încrederea față de posibilitățile lui de îndreptare, ținându-se 

seama, la fiecare caz în parte, de gravitatea greșelii, de abaterile anterioare și de condițiile în 

care a fost săvârșită fapta.  

3. Pentru abaterile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de 

Învățământ Preuniversitar, elevilor li se vor aplica sancțiunile din acel regulament.  

4. Pentru nerespectarea îndatoririlor și interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament 

sancțiunile vor fi aplicate de către Consiliul profesoral sau, după caz, Consiliul de 

administrație, după referatul de cercetare întocmit de Comisia de disciplină din școală.  

5. Nota la purtare se stabilește de către diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, 

în funcție de comportarea generală a elevului în școală și în afara ei, precum şi de atitudinea 

față de învățătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral.  

6. Elevii cu media anuală sub 7 la purtare sunt declarați repetenți (la clasele cu profil 

teologic media anuală minimă la purtare  este 8). Stabilirea notei la purtare în funcție de 

absenţele nemotivate se va face conform Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar: la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru, nota 

va fi scăzută cu un punct.  

7. Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obținut 

prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de 

administrație.  

8. Situația elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinții acestora și conducerea 

școlii. Diriginții vor cere anunțarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau la 

telefonul personal.  

9. Absențele elevilor care pleacă de la școală în timpul programului fără acordul 

profesorului/dirigintelui (în absența acestuia a directorului), sunt considerate nemotivate.  

10. În funcţie de gravitatea faptelor elevii vor fi sancționați cu:  

a. observaţia individuală (efectuată de diriginte sau director şi nu atrage alte măsuri 

disciplinare);  

b. mustrarea în faţa clasei sau în faţa Consiliului clasei şi/sau în faţa Consiliului profesoral 

în prezenţa părintelui (efectuată de diriginte sau director însoţită de scăderea notei la 

purtare);  
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c. mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal părinţilor, sub 

semnătură, de către dirigintele clasei; (se înregistrează în catalogul clasei, se consemnează în 

raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la sfârşitul semestrului. 

Aplicarea sancţiunii se va face de Consiliul clasei sau director şi va fi însoţită de scăderea 

notei la purtare);  

d. eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 3-5 zile, activitatea din clasă fiind 

substituită cu o activitate în folosul şcolii (se consemnează în catalog; aplicarea va fi făcută 

de director şi este însoţită de scăderea notei la purtare); absenţele se motivează dacă elevul 

participă la aceste activităţi; dacă elevul căruia i s-a aplicat una din sancţiunile menţionate dă 

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

până la încheierea semestrului, prevederea privind scăderea notei la purtare se poate anula, 

decizia fiind luată de cel care a aplicat-o (diriginte, consiliul clasei, director, consiliul 

profesoral);  

e. impunerea de transfer la o altă școală,conform angajamentelor semnate de către elevi și 

părinţi la înscrierea în liceu;  

f. exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate școlară.  

11. Pentru fumatul în școală, în incinta școlii sau în imediata apropiere a acesteia să 

aplică următoarea sancțiune:  

- prima abatere: observație individuală făcută de diriginte/director;  

- a doua abatere: mustrare în fața clasei și/sau în fața Consiliului clasei/Consiliului 

profesoral făcută de către diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1 punct;  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte; dacă fapta se repetă, se impune transferul la 

un alt liceu.  

12. Pentru părăsirea incintei școlii în timpul programului:  

- prima abatere: observație individuală făcută de către diriginte/director;  

- a doua abatere: angajament scris de către elev, în prezența părinților, că fapta nu se va mai 

repeta;  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 
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însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte; dacă fapta se repetă, se impune transferul la 

un alt liceu.  

13.Absența de la Sfânta Liturghie celebrată pentru toți elevii:  

- prima abatere: observație individuală făcută de către diriginte/director;  

- a doua abatere: mustrare în fața tuturor elevilor clasei făcută de către diriginte/director și 

scăderea notei la obiectul spiritualitate cu 1 punct;  

- a treia: scăderea notei la purtare cu 1 punct. Dacă fapta se repetă se recomandă transferul la 

un liceu cu alt profil decât cel teologic.  

14.Frecventarea barurilor sau a jocurilor de noroc în timpul programului școlar:  

- prima abatere: discuție cu elevul și părinții acestuia, făcută de către diriginte/director;  

- a doua abatere: mustrare în fața clasei și/sau în fața Consiliului clasei/Consiliului 

profesoral făcută de către diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1 punct.  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte; dacă fapta se repetă, se impune transferul la 

un alt liceu.  

15. Dacă elevul părăsește curtea școlii în timpul celebrării Sfintei Liturghii, cu intenția de 

sustragere de la această activitate spirituală, se va discuta cu elevul, în prezența părinților și, 

după caz, se va recomanda transferul.  

16.Pentru lipsa insignei, și a  ținutei vestimentare decente:  

- prima abatere: observație făcută în fața clasei de către diriginte/director sau oricare 

profesor;  

- a doua abatere: angajament scris de către elev, în prezența părinților, că fapta nu se va mai 

repeta;  

Dacă elevul a fost sesizat de mai mult de 3 ori fără uniformă școlară, i se va scădea nota la 

purtare cu 1 punct și i se va recomanda transferul.  

17.Pentru utilizarea telefonului mobil în timpul cursurilor sau lăsarea acestuia în stare 

de activare:  

- prima abatere: mustrare verbală în fața clasei și informarea dirigintelui/directorului;  

- a doua abatere: angajament scris de către elev, în prezența părinților, că fapta nu se va mai 

repeta;  

- a treia abatere: mustrare în fața Consiliului clasei/Consiliului profesoral făcută de către 

diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1 punct.  

18. Implicarea în conflicte verbale, violență, bătaie:  
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- prima abatere: discuție cu elevul și părinții acestuia, făcută de către diriginte/director; în 

funcție de gravitate se poate scădea și nota la purtare;  

- a doua abatere: mustrare în fața clasei și/sau în fața Consiliului clasei/Consiliului 

profesoral făcută de către diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, în 

funcție de gravitate  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte, în funcție de gravitate; dacă fapta va fi 

repetată/continuată, se impune transferul la un alt liceu.  

19.Folosirea cuvintelor vulgare, a înjurăturilor :  

- prima abatere: observație individuală făcută de către diriginte/director sau oricare profesor;  

- a doua abatere: angajament scris de către elev, în prezența părinților, că fapta nu se va mai 

repeta;  

- a treia abatere: mustrare în fața Consiliului clasei/Consiliului profesoral făcută de către 

diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, în funcție de situație.  

20.Atitudine necuviincioasă față de personalul școlii:  

- pentru abateri minore: discuție cu elevul și părinții/ mustrare în fața Consiliului profesoral;  

- pentru abateri majore: convocarea Consiliul clasei/consiliului profesoral, scăderea notei la 

purtare sub 7/impunerea transferului sau chiar exmatricularea (în cazul abaterilor grave) fără 

drept de înscriere în aceeași unitate de învățământ.  

21.Deranjarea orei de curs:  

- prima abatere: discuție cu elevul în prezența dirigintelui sau a consilierului școlar;  

- pentru recidivă: mustrarea în fața Consiliului profesoral și scăderea notei la purtare cu 1 

punct.  

22.Aducerea în şcoală a unor persoane străine în scopul „reglării de conturi”:  

- anunțarea părinților și scăderea notei la purtarea cu 1-2 puncte (în funcție de gravitate); 

anunţarea poliţistului de proximitate şi introducerea în baza de date a poliţiei. În cazuri grave 

se va aplica exmatricularea fără drept de înscriere în aceeași unitate de învățământ.  

23.Nepăstrarea curăţeniei în clasă, holuri,curtea şcolii sau alte încăperi:  

- prima abatere: observație individuală făcută de profesor /diriginte /director;  

- a doua abatere: strângerea hârtiilor şi a altor resturi din clasă la sfârşitul programului, pe o 

perioadă mai îndelungată, în funcție de situație.  

24.Difuzarea de materiale cu caracter obscen:  

- prima abatere: confiscarea materialelor și mustrarea elevului în fața părinților;  



 32 

- a doua abatere: mustrare în fața clasei și/sau în fața Consiliului clasei/Consiliului 

profesoral făcută de către diriginte/director și scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, în 

funcție de situație;  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte, în funcție de situație; dacă fapta va fi 

continuată, se impune transferul la un alt liceu.  

25.Distrugerea bunurilor școlii:  

- prima abatere: discuție cu elevul și părinții acestuia, făcută de către diriginte/director, și 

plata tuturor lucrărilor;  

- pentru repetarea faptei: plata tuturor lucrărilor necesare reparației și scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte.  

26.Pentru consumul de alcool în școală elevii vor fi sancționați cu:  

- prima abatere: discuție cu elevul și părinții acestuia, făcută de către diriginte/director;  

- a doua abatere: 3 zile eliminare, cu absențe în catalog;  

- a treia abatere: mustrarea scrisă, semnată de diriginte şi director, înmânată personal 

părinţilor, sub semnătură, de către dirigintele clasei; se înregistrează în catalogul clasei, se 

consemnează în raportul Consiliului clasei şi va fi prezentată Consiliului profesoral la 

sfârşitul semestrului. Aplicarea sancţiunii va fi făcută de Consiliul clasei sau director şi va fi 

însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte, în funcție de situație; dacă fapta va fi 

repetată/continuată, se impune transferul la un alt liceu.  

27.Copiatul la lucrările scrise va fi sancționat cu nota 1 (unu), iar “șoptitul” la ore cu nota 2 

(doi). Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 

examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se 

acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 

28.În cazul distrugerii documentelor școlare (cataloage, carnet de elev, registre matricole 

etc.) directorul poartă o discuție cu elevul și părinții acestuia în fața Consiliului profesoral, iar 

în funcție de gravitatea faptei se va scădea nota la purtare sub 7 (șapte).  

29.Elevilor care atentează la catalog și care își motivează absențe sau pun note în catalog 

li se va scădea nota la purtare sub 7 (șapte) și li se va impune transferul.  

30.Orice sancțiune se comunică în scris părinților de către diriginte.  

32. Dacă un elev nu dă dovadă de îndreptare a comportamentului și i se scade repetat nota la 

purtare, indiferent de cauză, se impune transferul la un alt liceu.  

33. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în 
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perioada învăţământului obligatoriu, este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu 

amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunităţii. 

34. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului puericultor/ educatoarei 

/învăţătorului /institutorului / profesorului pentru învăţământ 

preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

35. Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a 
personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.” 

 

 

Art.114. RECOMPENSE PENTRU ELEVI:  

Pentru succesele obținute la învățătură, rezultate deosebite la olimpiade și concursuri sau prin 

desfășurarea de acțiuni care au avut ca rezultat îmbogățirea bazei materiale şi creșterea 

prestigiului scolii, pentru comportarea exemplară și participare activă la acțiunile organizate 

în școală și în afara școlii, elevii pot primi următoarele recompense:  

a. evidențierea de către profesorul diriginte în fața colectivului clasei;  

b. încredințarea unor sarcini de răspundere din partea dirigintelui sau a conducerii scolii;  

c. evidențierea de către directorul școlii în fața Consiliului profesoral;  

d. comunicare verbală sau scrisoare de felicitare adresată părinților de către diriginte sau 

directorul școlii, cu menționarea faptelor cu care se evidențiază;  

e. elevii pot primi diplome cu menţiuni individuale sau colective pentru rezultatele 

remarcabile la anumite discipline, în activităţi de creaţie, la concursuri cultural-artistice şi 

sportive precum şi pentru fapte deosebite în interesul şcolii şi al societăţii;  

f. acordarea de premii elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de 

învăţământ, la propunerea dirigintelui, a Consiliului clasei, a directorului şcolii. Se pot acorda 

premii elevilor care:  

1. Au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru 

următoarele 3 medii, dar nu mai mici de 8.00, se pot acorda mențiuni. Pentru medii generale 

de peste 9,80 se acordă premiul de excelență.  

2. S-au distins la una sau mai multe discipline de studiu (mențiune specială).  

3. Au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional.  

4. S-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică.  

5. Au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.  
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6. Absolventul clasei a XII-a cu cea mai mare medie generală a claselor IX-XII este declarat 

şef de promoţie şi i se acordă premiul de onoare al şcolii.  

TRANSFERUL ELEVILOR  

Art.115. Transferurile la cererea elevilor/părinților, tutorilor legali în cadrul unității, de la o 

specialitate la alta păstrând forma de învățământ, se aprobă în următoarele condiții:  

a. Media la purtare: 10 (zece).  

b. Media generală semestrială / anuală să fie cel puțin egală cu ultima medie de la clasa la 

care s-a solicitat transferul.  

c. După promovarea examenelor de diferență.  

d. În limita locurilor disponibile.  

Art.116.Transferul de la un alt liceu la Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau schimbând 

specializarea și /sau profilul și /sau filiera, se aprobă în limita locurilor disponibile, indiferent 

de cultul religios din care face parte elevul, solicitantul îndeplinind cumulativ următoarele 

condiții:   

a. Nu a avut nicio sancțiune la școala de unde se transferă.  

b. Are media 10 (zece) la purtare (în cazuri excepţionale, în funcție de situație și după o 

analiză atentă a Consiliului de administrație, elevul poate primi acordul pentru transfer și cu 

o medie mai mică de 10).  

c. Media generală semestrială /anuală să fie cel puțin egală cu ultima medie de la clasa la care 

s-a solicitat transferul.  

d. Promovarea examenelor de diferență.  

e. Nu are mai mult de 15 absențe nemotivate.  

f. Prezintă recomandarea de la preotul paroh al parohiei de care aparține solicitantul.  

g. În limita locurilor disponibile.  

h. Numai în vacanțele școlare sau chiar în cursul semestrului, în situații speciale prevăzute de 

ROFUIP în vigoare.  

i. Nu este corigent (în funcție de situație/motivație, după o analiză a Consiliului de 

administrație, poate fi acceptat și un elev corigent).  

 

Art.117.Transferul de la Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau la alte unități va fi analizat și 

aprobat de către Consiliul de administrație, în funcție de motivul transferului.  

Art.118.Transferul de la un alt liceu la Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau va fi analizat și 

aprobat de către Consiliul de administrație al liceului.  

 

ADMITEREA ÎN LICEU, CLASA VOCATIONALA 
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Art.120.La înscrierea în Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalau, elevii și părinţii acestora vor 

completa și semna angajamente prin care iau la cunoştinţă Regulamentul de Ordine Interioară 

al liceului, pe care sunt de acord să-l respecte.  

 

 

Capitolul IX 

PĂRINŢII 

Art.122 (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu școala în vederea 

realizării obiectivelor educaţionale.  

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele 

pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.  

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să 

asigure frecvenţa elevilor .  

COMITETUL DE PĂRINȚI  

Art.123 (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a 

părinţilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.  

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în 

primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.  

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane:  

- un preşedinte;  

- doi membri;  

Dirigintele convoacă adunarea generală a părinţilor la:  

- începutul fiecărui semestru;  

- încheierea anului şcolar;  

- ori de câte ori este necesar.  

(4) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinților clasei în :  

- adunarea generală a părinţilor de la nivelul unității ;  

- în Consiliul reprezentativ al părinţilor;  

- în Consiliul profesoral ;  

- în alte organisme ale unității.  

Art.124. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:  

a. asigură frecvenţa elevilor;  

b. sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;  

c. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din școală;  

d. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din unitate;  



 36 

e. sprijină conducerea școlii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a 

clasei şi a unităţii de învăţământ.  

 

Art.125. Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, o sumă prin care 

părinţii să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau 

a școlii.  

Art.126. Contribuţia nu este obligatorie. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul 

acestui articol este obligatorie.  

Art.127. Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către Comitetul de părinţi, 

fără implicarea cadrelor didactice.  

Art.128. Fondurile băneşti ale Comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau 

ca urmare a propunerii dirigintelui sau a conducerii școlii, însuşite de către comitet.  

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR  

Art.129.În prima/a doua lună a semestrului, în adunarea generală de la începutul anului 

școlar, convocată de director, se alege Consiliul reprezentativ al părinților.  

Art.130. Consiliul reprezentativ al părinţilor din școală este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.  

Componența: 20 membri (președinte, vicepreședinte, casier, iar restul membri. ) 

Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de 

conducere ale şcolii.  

Art.131. Președintele Consiliului reprezentativ al părinților este reprezentantul părinților în 

Consiliul de administrație al școlii.  

Art.132.Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate 

cu propriul regulament de ordine interioară. Atribuțiile sunt cele specificate în ROFUIP.  

Art.133.Comitetele de părinţi ale claselor/Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage 

resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din 

partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:  

a. modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi 

sportive;  

b. sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;  

c. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinţilor.  

 

Art.134. Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.  
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Art.135. Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor,din 

proprie iniţiativă, sau în urma consultării Consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ.  

Art.136. Se poate constitui o comisie de cenzori, formată din 2 membri, care verifică 

activitatea financiară a Consiliului.  

CAPITOLUL X 

EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

Art.137. În conformitate cu art. 92, 93, 247 şi 249 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 

evaluarea se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul Liceului 

Reformat ”Wesselényi” Zalau, cu excepția personalului colaborator, salarizat în sistem plata 

cu ora sau asociat.  

Art.138. Activitatea de evaluare vizează personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

încadrat, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat, conform procedurii 

elaborate la nivelul unităţii, în conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare.  

Art.139. Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unitate se 

realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului școlar și are două 

componente:  

a. autoevaluarea;  

b. evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare.  

 

Art.140. Procedura evaluării personalului didactic şi didactic auxiliar se realizează în 

urmatoarele etape:  

a. completarea fișei de evaluare de către evaluat;  

b. evaluarea colegială (în catedră);  

c. interviul și evaluarea de către Consiliul de administrație, ținând cont de cele trei aprecieri.  

 

Art.141. Perioada evaluată pentru personalul didactic şi didactic auxiliar este cuprinsă între 1 

septembrie - 31 august.  

Art.142. Cadrele didactice şi didactic auxiliare au obligaţia să îşi completeze fişa de 

autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a 

activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul 

procedurii de evaluare.  

Art.143 (1) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îşi desfăşoară 

activitatea într-o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai 

mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parțială a activităţii se realizează pentru perioada 
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efectiv lucrată în unitatea sau instituţia de învăţământ – dar care trebuie sa fie de minim 90 

zile, iar încadrarea să fie de minim de ½ normă.  

(2) Calificativul parțial va fi acordat de Consiliul de administrație conform punctajelor din 

domeniile cuprinse în fișa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul 

stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parțial se acordă la solicitarea scrisă a 

persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.  

(3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfăşoară activitate în 

două sau mai multe unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face 

în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcţionează. Cadrele didactice au 

obligaţia să îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învăţământ. 

Unitatea de învățământ respectivă are obligația de a elibera o adeverință din care să rezulte 

punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverințe vor fi depuse de cadrul 

didactic/didactic auxiliar la unitatea de învățământ unde are funcția de bază. Media 

punctajelor se va realiza pe domenii şi nu pe indicatori în Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ unde se face evaluarea finală și acordarea calificativului.  

(4) Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de administraţie 

privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92, alin. (2) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011.  

(5) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este:  

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul foarte bine;  

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul bine;  

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul satisfăcător;  

- sub 60,99 puncte, calificativul nesatisfăcător.  

Art.144În cazul personalului care ocupă posturi nedidactice, criteriile generale care stau la 

baza evaluării sunt:  

1. cunoștințe și experiența necesare funcţiei evaluate;  

2. asumarea răspunderii;  

3. capacitatea de comunicare;  

4. capacitatea de adaptare;  

5. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile.  

 

Art.145.Pentru personalul nedidactic perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 

decembrie, din anul pentru care se face evaluarea.  

Art.146. Personalul nedidactic are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a 

activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la 
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secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul procedurii de 

evaluare, la începutul anului calendaristic.  

Art.147.Calificativul final al evaluării pentru personalul nedidactic, se stabilește în cadrul 

Consiliului de administraţie pe baza punctajului final, după cum urmează:  

a. între 0 - 39 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va 

evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menținut pe post;  

b. între 40-54 - satisfăcător. Performanța este la nivelul minim al standardelor sau puțin 

deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanțelor ce trebuie atins și de 

salariații mai puțin competenți sau lipsiți de experiență;  

c. între 55-69 - bine. Performanța se situează în limitele superioare al standardelor și ale 

performanțelor realizate de către ceilalți salariați;  

d. între 70-100 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanțele 

sale se situează peste limitele superioare ale standardelor și performanțelor celorlalți salariați.  

 

Art.148.În cadrul evaluării realizată de Consiliul de administraţie:  

a. se stabilește gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin 

fișa postului;  

b. se stabilește calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;  

c. se consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective 

întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră 

relevante;  

d. se stabilește obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de 

evaluare;  

e. se stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul următor perioadei 

evaluate.  

 

Art.149. Interviul reprezintă un schimb de informaţii cu persoana evaluată, conform 

procedurii de evaluare.  

Art.150. În baza punctajului final acordat, Consiliul de administraţie stabileşte calificativul 

anual pentru fiecare angajat în parte.  

Art.15111) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către Consiliului de 

administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în 

mod direct, dacă acesta este prezent la ședința Consiliului de administrație.  

(2) Angajaţii unităţii care nu au putut fi prezenţi la ședința Consiliului de administrație au 

obligația ca în termen de cel mult 3 zile lucrătoare să își ridice de la secretariatul unității 

școlare, comunicarea scrisă cu punctajul și calificativul acordat.  
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Art.152. Cadrele didactice, didactic auxiliare şi personalul nedidactic au drept de contestaţie 

asupra punctajului/calificativului acordat de Consiliul de administraţie, conform procedurii 

de evaluare şi legislaţia în vigoare.  

 

Capitolul XI 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.153.Prezentul regulament va intra în vigoare şi va avea putere de lege pentru elevii şi 

angajaţii Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau, după dezbaterea lui în Consiliul profesoral, 

aprobarea în Consiliul de administraţie al liceului şi de către Divanul Școlar.   

Art.154.Conducerea Liceului Reformat ”Wesselényi” Zalau are obligaţia ca, în cel mai scurt 

timp de la data aprobării lui de către forurile menţionate în art.155, să dispună multiplicarea, 

difuzarea şi prelucrarea prezentului regulament în rândul elevilor, al părinţilor acestora, 

precum şi a angajaţilor liceului.   

Art.155. Prelucrarea regulamentului se va face cu proces verbal și semnătura tuturor celor 

instruiți, imediat ce este aprobat.  

 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. Bara Lajos 
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DECIZIE 

 

 

 

Nr. ........................ din .............................. 

 

privind: aplicarea Regulamentului intern al LICEULUI REFORMAT 

„WESSELÉNYI” ZALĂU. 

În temeiul art. 257-262 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; În baza prevederilor 

............................................................. din Actul constitutiv al LICEULUI REFORMAT 

„WESSELÉNYI” ZALĂU decid: 

1. Începând cu data de ....................................... intră în vigoare Regulamentul intern 

al LICEULUI REFORMAT “WESSELÉNYI” ZALĂU, parte integrantă din 

prezenta decizie. 

De la aceeaşi dată se abrogă ..........................................., precum şi orice alte decizii 

contrare. 

2. Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea organizaţiei 

sindicale/reprezentanţilor 

angajaţilor. 

3. Compartimentul ............................ al unităţii de învăţământ va lua măsuri de 

afişare a Regulamentului intern. 

 

 

 

ANGAJATOR 

 

DIRECTOR, 

prof. Bara Lajos 

 

 


