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I. DISPOZITII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament conține norme specifice privind organizarea și funcționarea unității
școlare Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița, în conformitate cu:













Legea Educației Naționale - Legea 1/2011;
Regulamentul cadru de organizare şi funcționare a unităţilor din învățământul preuniversitar,
aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.VIII.2016;
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității;
OMEN 3220/19.02.2018, privind structura anului școlar 2018-2019;
OMENCS 4742/2016, privind Statutul Elevului
OMECTS 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar;
OMECTS 3860/2011, privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale anuale ale personalului contractual;
OMECI 5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
Declaraţia universală a Drepturilor Omului, Convenția cu privire la drepturile copilului;
Alte reglementări emise de MEN, de ISJ Harghita, sau de alte autorităţi centrale şi locale cărora
sistemul de învățământ li se subordonează direct sau indirect

Art. 2. (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabileşte ordinea şi disciplina muncii în
Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, numit pe scurt ROFLTOCT şi este elaborat în baza Art. 2 (2) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
ordinul 5079/31.VIII.2016 şi respectă prevederile Legii Educaţiei Naţionale precum şi alte dispoziţii
legale in vigoare.
(2) ROFLTOCT este elaborat de un grup de lucru, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie,
cu participarea reprezentanţilor părinților și elevilor și cuprinde reglementări specifice condiţiilor
concrete de desfăşurare a activităţii in LTOCT Topliţa, conform art. 2 (2) din ROFUIP.
(3) Proiectul ROFLTOCT este supus spre dezbatere în Consiliul profesoral la care participă cu drept de
vot şi personalul didactic auxiliar si nedidactic, precum și în Consiliul reprezentativ al părinţilor şi
Consiliul școlar al elevilor. (art. 2 alin (4) din ROFUIP).
(4) După aprobare de către consiliul de administrație, ROFUIP se înregistrează la secretariat; se aduce
la cunoștința personalului, a părinților și a elevilor prin afișare pe site-ul școlii, la adresa
http://taslauanu.webs.com/.
(5) Profesorii pentru învățământ primar/diriginții au obligația de a prezenta elevilor și părinților
Regulamentul de organizare și funcționare al LTOCT.
(6) Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma,
prin semnătură, faptul că au fost informați cu privire la prevederile ROFLTOCT
(7) Respectarea ROFLTOCT este obligatorie, iar nerespectarea regulamentului constituie abatere și se
sancționează conform prevederilor legale.
(8)ROFLTOCT poate fi revizuit anual, în termen de 45 de zile de la data începerii cursurilor, pe baza
propunerilor depuse în scris la secretariat.
(9) Regulamentul intern al LTOCT conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr.
53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în contractul colectiv
de muncă și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților
organizației sindicale.
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II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN LICEUL TEORETIC „O.C.TĂSLĂUANU”
A. Tipul unității școlare
Art. 3. (1) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița este unitate școlară de stat acreditată, conform
Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ, nivel liceal,
raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate, pentru perioada 20122017.
(2) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița are personalitate juridică.
(3) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița este operator de date cu caracter personal ale elevilor,
angajaților, vizitatorilor, în baza notificării înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării de date cu
caracter personal nr. 31130 în conformitate cu legea nr. 677 din 2001.
B. Elemente de identitate și cultură organizațională
Art. 4.(1) Cultura organizațională al LTOCT este orientată spre calitate și se bazează pe exprimarea și
împărtășirea valorilor, de către toți membrii: personal, elevi și părinți.
(2) Misiunea școlii: „Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi
realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim şansa fiecărui elev să-şi construiască
viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.”
(3) Ziua școlii se organizează anual, la sfârşitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, în funcție de
structura anului școlar. Activitățile propuse vor urmări:
- popularizarea activității lui Octavian Codru Tăslăuanu, patronul spiritual al liceului
- lansarea anuarului liceului
- organizarea unor mese rotunde, dezbateri, simpozioane
- moment aniversar
(4) Semnele distinctive pentru elevii LTOCT sunt:
- uniforma școlară, descrisă la Art. 50 (2) c).
- ecusoane cu sigla liceului
(5) Semnele distinctive pentru angajații LTOCT sunt legitimațiile de serviciu, ecusoane cu sigla liceului,
uniforma și/sau salopeta/halatul, inscripționate cu sigla LTOCT.
C. Accesul în unitatea de învățământ:
Art. 5. (1) În scopul creșterii siguranței în unitatea de învățământ, accesul se realizează astfel:
 pentru elevi: pe baza uniformei școlare și a carnetului de elev, cu 10 minute înaintea începerii
primei ore de curs, pe la intrarea din spate (curtea interioară) sub supravegherea profesorului de
serviciu;
 pentru personalul LTOCT: pe bază de legitimaţie tip eliberată de şcoală;
 pentru persoanele străine şcolii cu drept de control, în baza legitimaţiei/ordinului de serviciu
eliberat de instituţia de provenienţă;
 alte persoane: vizitatori, invitaţi, în baza cărţii de identitate şi a ecusoanelor de VIZITATOR.
(2) Părintele, tutorele/susținătorul legal al elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:
a) a fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice/elevii;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte
e) achită contravaloarea meselor servite la cantina școlară pentru elevi
(3) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, dimineața când aduc copiii la școală, au dreptul să îi
însoțească până la intrarea elevilor, fără a intra în sălile de clasă.
(4) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, la prânz, când vin la școală după copiii, îi vor aștepta la
ieșirea dinspre curtea interioară.
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D. Constituirea claselor
Art. 6. (1) Unitatea școlară include clase de nivel primar, gimnazial și liceal, conform planului de
școlarizare aprobat de ISJ Harghita.
(2) în anul şcolar 2018-2019 funcționează un număr total de clase: 25 clase, după cum urmează:
 învățământ primar: 5 clase (pregătitoare, I, II, III, IV)
 învățământ gimnazial: 4 clase (V, VI, VII, VIII)
 învățământ liceal: 16 clase
o Filiera Teoretică:
 Profil real:
 specializarea matematică informatică: 4 clase IXA, XA, XIA, XIIA;
 specializarea ştiinţe ale naturii: 4 clase IXB, XB, XIB, XIIB;
 Profil umanist:
 specializarea filologie: 4 clase IXC, XC, XIC, XIIC
 specializarea ştiinţe-sociale: 4 clase IXD, XD, XID, XIID
Art. 7. (1) Pentru nivelul de învățământ primar, LTOCT şcolarizează, cu prioritate, în limita planului de
şcolarizare aprobat de către ISJ Harghita, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unității de
învățământ.
(2) Circumscripția școlară/zonele arondate LTOCT de către ISJ Harghita, în urma consultării cu directorii
celorlalte școli gimnaziale din municipiu sunt următoarele:
 Str. Bicazului
 Str. Cerbului Bl. E, G, H, I;
 Str. Dealului Bl. C, D, E
 Bd. N Bălcescu Bl. F
 Str. Toamnei
(3) Înscrierea se face în urma depunerii dosarului complet de către părinte/tutore legal, la Secretariatul
unității, în perioada stabilită de ISJ Harghita, respectiv MEN, conform calendarului aprobat pentru anul
şcolar următor.
Art.8. (1)Pentru nivelul gimnazial, în prima etapă sunt înscriși proprii absolvenți ai clasei a IV-a,
respectiv elevi de la alte școli, cu domiciliul în zona arondată.
(2) Părintele / tutorele legal are dreptul de a solicita școlarizarea fiului/fiicei sale la LTOCT în
învățământul primar sau gimnazial chiar dacă nu este în zona de arondare a domiciliului său / absolvent
al clasei a IV-a la LTOCT, în următoarele etape, conform calendarului înscrierilor, pe baza criteriilor
generale, propuse de către MEN, respectiv a criteriilor specifice, stabilite de către consiliul de
administrație al LTOCT şi avizate de către ISJ Harghita.
Art. 9. (1) În învățământul liceal, la clasa a IX-a, clasele se constituie în urma repartizării computerizate
a absolvenţilor clasei a VIII-a, prin depunerea dosarelor și completarea cererilor de înscriere, în
intervalul de timp menționat de legislația specifică.
(2) Pentru studiul limbilor moderne, prima limbă de studiu (L1) este cea care a fost studiată de un
număr mai mare de elevi.
(3) La clasa a IX-a, selecția disciplinelor opționale se face la începutul anului școlar, prin centralizarea
opțiunilor elevilor; se aleg disciplinele care întrunesc cel mai mare număr de opțiuni ale elevilor.
(4) În cazul în care elevii optează pentru un opţional de tip disciplină nouă, din aria curriculară Educaţie
fizică şi sport, iar în clasa respectivă există elevi scutiţi de efort fizic, aceştia vor urma alte cursuri
opţionale din oferta educaţională a școlii, în grupe mixte, împreună cu elevii altor clase.
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E. Organizarea programului școlar
Art. 10. (1) Cursurile în LTOCT se desfăşoară într-un singur schimb, după următorul program:
a) ciclul primar:
- cursuri între orele 08,00-12,00
- pauză de prânz între orele 12,00-13,00
- program „Școală după școală”: 13,00-14,00 clasa pregătitoare / 13,00-15,00 clasele I-IV
b) ciclul gimnazial: cursuri între orele 08,00 - 13,00/14,00;
c) ciclul liceal: cursuri între orele 08,00 - 14,00/15,00;
(2) Durata orelor de curs este de 50 minute (pentru ciclul primar, în ultimele 5 minute, profesorul
pentru învățământ primar organizează activități extracurriculare, de tip recreativ).
(3) Pauza elevilor are o durată de 10 minute, respectiv 20 de minute, pauza mare, 10,50 - 11,10.
(4) Programul orar al unei zile obişnuite de cursuri
INTERVAL
SEMNIFICAŢIE
SONERIE
8,00-8,50
Oră de curs
8,00
8,50-9,00
Pauză
8,50
9,00-9,50
Oră de curs
9,00
9,50-10,00
Pauză
9,50
10,00-10,50
Oră de curs
10,00
10,50-11,10
Pauză
10,50
11,10-12,00
Oră de curs
11,10
12,00-12,10
Pauză
12,00
12,10-13,00
Oră de curs
12,10
13,00-13,10
Pauză
13,00
13,10-14,00
Oră de curs
13,10
Încheierea cursurilor
14.00
Art. 11. (1) Modificarea timpului de lucru, în situații speciale şi pe o perioadă determinată, durata
orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, prin hotărârea consiliului de administrație, cu
informarea inspectoratului şcolar.
(2) Situații speciale:
- manifestări legate de ziua școlii;
- activităţi organizate în cadrul proiectelor care se derulează în LTOCT
- simulări ale examenelor naționale
- scăderea temperaturii în sălile de clasă sub +10o C, cauzată de defectarea centralei termice.
- situații neprevăzute care împiedică desfășurarea normală a procesului instructiv-educativ.
(3) Drumeţiile, excursiile sau taberele elevilor se vor planifica în afara orelor de curs.
(4) În situaţii speciale directorul poate aproba desfăşurarea unor activităţi didactice în alte intervale
orare, sau în zilele de sâmbătă şi duminică.
(5) Nerespectarea timpului de lucru se sancționează conform legilor în vigoare.
(6) Personalul are dreptul la concediu de odihnă, solicitarea acestuia se face prin completarea unei
cereri: programarea concediilor de odihnă se aprobă în consiliul de administrație ANEXA 24, a) b).
Art. 12. În LTOCT, la cererea părinților, prin hotărârea consiliului de administrație, cu avizul ISJ Harghita,
se poate organiza, după orele de curs, programul „Școală după școală”, în intervalul orar 12,00-14,00
clasa pregătitoare / 12,00-15,00 clasele I-IV, cuprinzând activități recreative, activități de pregătire a
temelor / pregătire suplimentară a elevilor, servirea mesei la cantina școlară.
Art.13. (1) Programul unităţii se desfăşoară între orele 6.30-19.30. După 19.30 persoanele rămase în
şcoală trebuie să aibă aprobarea direcţiunii.
(2) Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pregătiri, consultații,
ședințe cu părinții, este permisă numai cu acordul scris al directorului.
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III. MANAGEMENTUL LTOCT
Art. 14. (1) Consiliul de administrație, alcătuit din 9 membrii se organizează și funcționează conform
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de
învățământ OMEN 4619/2014, respectiv Art. 18 și 19 din OMENCS 5079/2016(ROFUIP).
(2) Componența și atribuțiile CA LTOCT ANEXA 1.
Art. 15. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de
învățământ, cu prevederile prezentului regulament.
(2) Atribuțiile directorului sunt prevăzute în Fișa postului, elaborată de ISJ Harghita și Art. 20-23 din
OMENCS 5079/2016(ROFUIP).
(3) Directorul este președintele Consiliului de administrație.
(4) Directorul este președintele Consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.
(5) În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 22,
directorul emite decizii și note de serviciu.
(6) Activitatea directorului este evaluată de către inspectoratul școlar județean.
Art. 16. (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza contractului de management
educațional încheiat cu directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa
postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director
pe perioade determinate.
(2) În LTOCT directorul adjunct răspunde de următoarele domenii:
- Control managerial intern
- Activitatea educativă
- Activitatea de formare-perfecționare
- Activitatea bibliotecii școlare și a laboratoarelor
(3) În absența directorului, directorul adjunct îndeplinește, prin delegare, toate atribuțiile
manageriale.
Art. 17. (1) Managementul operativ al şcolii este asigurat de directori pe întreaga perioadă de
desfăşurare a activităţii şcolare, conform programului zilnic al acestora:
 Director: zilnic: între orele 8,00-16,00
 Director adjunct: zilnic, între orele: 8,00-16,00;
(2) Programul de audienţe este următorul:

NUMELE ŞI PRENUMELE
CAMELIA MIRELA PETRUŢ
Director
MUREȘAN MARIA-CRISTINA
Director adjunct

2018-2019
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ORELE DE AUDIENŢE

Luni
14,00 - 16,00
Joi
12,00 - 14,00
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© M.P.

ROF-RI LTOCT

8

IV. REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI TEORETIC „O.C.TĂSLĂUANU” TOPLIȚA
A. Categorii de personal. Organisme funcționale și responsabilități
Art. 18. (1) Personalul LTOCT este format din personal didactic de conducere, didactic de predare,
didactic auxiliar și personal nedidactic.
(2)Structura de personal și organizarea acestuia sunt stabilite prin organigramă, prin statele de funcții
și prin proiectul de încadrare.
(3)Organigrama propusă de director și aprobată de consiliul de administrație stabilește: structura de
conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de
lucru, compartimentele de specialitate, este prevăzută în ANEXA 2.
Art. 19. (1)Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de
contractele colective de muncă aplicabile.
(2)Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și comisii de lucru pe domenii de
activitate.
(3) Personalul didactic are obligația de a efectua serviciul pe școală (Art. 42).
Art. 20. (1) Consiliul Profesoral al LTOCT este constituit din totalitatea personalului didactic de predare,
cu statut de titular și suplinitor, care predă la clase în anul școlar curent.
(2) Președintele Consiliului Profesoral este directorul.
(3) Organizarea și atribuțiile sunt prevăzute în Art. 57-Art. 59 din ROFUIP/2016.
(4) Secretarul CP este doamna profesoară Țepeș Marinela.
(5) Componența și graficul ședințelor lunare ale CP din LTOCT este precizată în ANEXA 3.
Art. 21. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă, dintr-un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, și, pentru toate clasele, de nivel
gimnazial și liceal, din reprezentantul elevilor clasei respective.
(2) Președintele consiliului clasei este dirigintele/învățătorul.
(3) Componența și atribuțiile sunt prevăzute în Art. 60 - 64 din ROFUIP/2016.
(4) La nivelul LTOCT funcționează 25 de consilii ale claselor, a căror componență este precizată în
ANEXA 4.
Art. 22. (1) Comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu înrudite
sau pe arii curriculare.
(2) Componența nominală a comisiilor metodice se aprobă de consiliul de administrație.
(3) Responsabilul comisiei metodice este ales de membrii comisiei, propus în consiliul profesoral și
aprobat de către consiliul de administrație.
(4)Atribuțiile sunt prevăzute în Art. 65 - 67 din ROFUIP.
(5)Componența comisiilor metodice din LTOCT este precizată în ANEXA 5.
Art. 23. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează
activitatea educativă din liceu, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare cu diriginții, cu
responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților/ asociația de
părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și
neguvernamentali.
(2) Atribuțiile sunt prevăzute în anexa la fișa postului și în Art. 68-Art. 71 din ROFUIP/2016.
(3) Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este
monitorizată și evaluată de către directorul adjunct.
(4) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este ales de consiliul
profesoral și aprobat de către consiliul de administrație.
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Art. 24. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea claselor de elevi gimnaziale și liceale.
(2) În cazul învățământului primar atribuțiile dirigintelui sunt îndeplinite de profesorul pentru
învățământ primar.
(3)Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către director, în baza hotărârii consiliului de administrație,
după consultarea consiliului profesoral.
(4) Atribuțiile dirigintelui sunt prevăzute în anexa la fișa postului și Art. 72-78. ROFUIP/2016.
(5) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează anual şi semestrial, este avizată de directorul
adjunct, şi include:
a) Activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi:
- nivel gimnazial: 1 oră/săptămână, în cadrul orei de consiliere şi orientare, prevăzută în planul cadru.
- nivel liceal: în afara orelor de curs, prin stabilirea de către diriginte a unui interval orar, adus la
cunoştinţa elevilor, părinţilor, celorlalte cadre didactice şi aprobat de directorul adjunct.
b) Activităţi educative extraşcolare: minim o activitate/lună, este consemnată în condică şi necesită:
- avizarea de către directorul adjunct: activităţi realizate în şcoală/localitate
- aprobarea directorului: excursii didactice.
Pentru excursiile didactice, este obligatorie respectarea legislației în vigoare.
c) Activităţi de suport educaţional, consiliere pentru părinţi: o oră/lună, consemnată în condică.
Intervalul orar necesită aprobarea directorului adjunct
(6) În anul şcolar 2018-2019, se organizează activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, în
cadrul programului „Școala Altfel”, pe baza unui orar special, întocmit în funcţie de
propunerile/solicitările elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, conform unei Metodologii aprobate
prin OM, în intervalul 22-26 octombrie 2018.
Repartiţia învăţătorilor/diriginţilor şi a sălilor de clasă sunt prevăzute în ANEXA 6.
Art. 25. (1) Comisiile de lucru din LTOCT, sunt constituite în conformitate cu prevederile Art. 70-Art.
80 ROFUIP, pe baza hotărârii consiliului de administrație, prin decizie a directorului.
(2) Lista comisiilor de lucru, componența și atribuțiile acestora sunt prevăzute în ANEXA 7.
Art.26. (1) Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate: secretariat,
financiar-contabil, administrativ, bibliotecă, laboratoare.
Art.27. (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de: secretar șef/secretar și analist
programator, subordonate directorului.
(2) Secretariatul funcționează într-un singur schimb, de luni până joi, între orele 07.30 - 16.00, vineri
08.00 - 14.00, după următorul program de lucru:
- cu elevii: pe durata pauzelor, în intervalul orar: 09.50-14.10
- părinții, tutorii sau susținătorii legali: 07.30-08.30; 13.00-16.00
- alte persoane interesate din afara unității: 08.00-10.00 și 14.00-16.00
(3) Responsabilitățile compartimentului sunt prevăzute în Art. 81 - Art. 83 din ROFUIP 5079/2016.
Art.28. (1) În cadrul LTOCT funcționează următoarele cabinete: multimedia, informatică, IT, limba
română, deservite de către analistul programator.
(2) Atribuțiile analistului programator sunt prevăzute în fișa postului.
(3) Analistul programator are și atribuții de secretar.
Art.29.(1) Din Serviciul financiar face parte administratorul financiar/contabilul șef, subordonat
directorului.
(2) Compartimentul financiar funcționează într-un singur schimb, de luni până joi, între orele 07.30 16.00, vineri 08.00 - 14.00.
(3) Atribuțiile și responsabilitățile sunt prevăzute în fișa postului și Art. 84-88 din ROFUIP 5079/2016.
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Art.30. (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este
alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ, subordonat directorului.
(2) Compartimentul administrativ funcționează într-un singur schimb, luni-joi: între orele 07.30 - 16.00.
vineri: între orele 08.00-14.00.
(3) Programul de lucru și sectoarele de activitate ale personalului nedidactic sunt stabilite de
administrator și aprobate de director.
(4) Administratorul școlii are și atribuții de casier.
(5) Atribuțiile și responsabilitățile sunt prevăzute în fișa postului și Art. 89-94 din ROFUIP/2016.
Art.31. (1) Biblioteca liceului funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a
bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului
educației naționale, a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, prevăzut în ANEXA 8.
(2) Activitatea bibliotecii este subordonată directorului adjunct.
(3) Biblioteca funcționează într-un singur schimb, de luni până joi, între orele 07.30 - 16.00, vineri 08.00
- 14.00,
(3) Biblioteca asigură posibilitatea studiului individual pentru:
- elevii calificați la etapele județeană/națională ale olimpiadelor și concursurilor școlare
- elevii care nu participă la orele de religie, pe baza programului elaborat de bibliotecar, în
colaborare cu secretariatul și avizat de directorul adjunct.
(4) Atribuțiile bibliotecarului sunt prevăzute în fișa postului și legislația specifică.
(5) Alte atribuții, stabilite prin delegare, pentru bibliotecar, includ: completarea condicii de prezență a
cadrelor didactice; situația alocațiilor de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani.
Art. 32. (1) Laboratoarele din cadrul LTOCT sunt următoarele: chimie, biologie, fizică și cabinetul de
geografie și sunt deservite de către laborantul școlar.
(2) Laborantul colaborează cu profesorii de specialitate pentru organizarea și desfășurare a activității.
(3) Activitatea laborantului se desfășoară într-un singur schimb, de luni până vineri, între orele 07.30 15.30. și este subordonată directorului adjunct.
(4) Atribuțiile laborantului sunt prevăzute în fișa postului.
Art. 33. (1) Personalul nedidactic cuprinde: îngrijitori, paznici, muncitori.
(2)Programul de lucru al personalului nedidactic:
Funcție/Post

Program de lucru
Pază 06.30-14.30

Îngrijitori 01 septembrie - 31 mai:
06.30-09.30
15.00-19.00
Cantină 06.30-14.30
Muncitor întreținere 06.30-14.30

Observații
Pază diurnă
Serviciu de zi:
06.30-18.30
1 zi/săptămână
-

(3)Sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, stabilite de administrator și aprobate de director
sunt prevăzute în ANEXA 9.
(4)Atribuțiile personalului sunt prevăzute în fișa individuală a postului.
Art. 34. (1) Durata concediului fără plată este stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie, la
solicitarea scrisă a personalului, după cum urmează:
a) personal didactic: cel mult 12 luni
b) personal didactic auxiliar şi nedidactic: cel mult 3 luni.
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B. Evaluarea personalului
Art. 35. (1) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar- reglementate de OMEN 3597/2014.
(2) Evaluarea personalului nedidactic este reglementată de OMECTS 3860/10.03.2011.
(3) Rezultatul evaluării anuale, este comunicat în scris, de către compartimentul secretariat, sub
semnătură de luare la cunoștință.
C. Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
Art.36 (1) Normele generate de protecția muncii, igiena și securitatea în muncă, se aplică tuturor
salariaților și elevilor liceului.
(2) Salariații LTOCT sunt obligați să respecte întocmai normele de protecție individuală sau colectivă a
muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor, regulile de acces în liceu, procedurile de
asigurare a securității, proprietății patrimoniului, precum și normele de asigurare a sănătății muncii.
(3) În cadrul unității, activitatea de protecția muncii este subordonată directorului.
(4) Angajatorul are următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:
a) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, în vederea stabilirii
măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanțelor chimice și a
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă;
b) să stabilească măsurile tehnice și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător condițiilor de
muncă, pentru asigurarea sănătății și securității angajaților;
c) să stabilească în fișa postului atribuțiile și răspunderea angajaților și a celorlalți participanți la
procesul de muncă în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;
d) să elaboreze instrucțiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze și să particularizeze
prezentele norme si normele specifice de securitate a muncii, în raport cu activitatea care se
desfășoară;
e) să asigure și să controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoașterea și
aplicarea de către toți angajații a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite, precum și a prevederilor
legale în domeniul protecției muncii;
(5) Obligațiile principale ale angajaților sunt:
a) să participe la instructajele organizate în domeniul securității și sănătății în muncă, să pună în aplicare
și să țină cont de aspectele dezbătute
b) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare
a acestora;
c) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase;
d) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor dezbătute
în instruirile care au loc periodic;
e) să ia cunoștință de măsurile de securitate și de evacuare în caz de incendiu; planul de evacuare in
caz de incendiu este afișat în holurile de intrare de la fiecare etaj, precum și pe ușile fiecărei săli de
clasă/laborator. Salariații trebuie să respecte aceste măsuri cu strictețe și să se supună instrucțiunilor
de evacuare primite.
f) să participe obligatoriu la exercițiile anuale de evacuare
(6) În întreaga incintă a spațiilor LTOCT, este interzis fumatul, și consumul de băuturi alcoolice.
(7) Se interzice introducerea sau distribuirea drogurilor sau a băuturilor alcoolice. Se poate cere
salariatului să se supună la un test de alcoolemie, dacă starea sa prezintă un pericol pentru propria
securitate, pentru cea a elevilor sau a colegilor, în scopul opririi imediate a situației. Salariatul poate
cere să fie asistat de un terț și să beneficieze de o contraexpertiză.
Art.37. (1) În sprijinul asigurării sănătății angajaților, unitatea școlară, pune la dispoziția salariaților accesul
gratuit la servicii medicale de medicina muncii; salariatul are obligația de a utiliza aceste servicii, în scopul
evaluării și evitării riscului de îmbolnăvire
(2) Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.
(3) Părțile sunt de acord că nici o măsură de protecție a sănătății și a muncii nu este eficientă dacă nu
este cunoscută, însușită și aplicată în mod conștient de salariați.
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Art. 38. (1)Instructajele privind protecția, igiena şi securitatea în muncă, se vor realiza astfel:
Categorie

Tip de instruire

a) Personal didactic
b) Personal didactic
auxiliar

- instruire NTSM
- protecţie civilă
- apărare împotriva incendiilor
- instruire NTSM
- protecție civilă
- apărare împotriva incendiilor
- instrucțiuni pt. efectuarea
reparațiilor / curățeniei,
evitând accidentele

c) Personal
nedidactic

Modalitate
de realizare
Ședințe
Consiliu
Profesoral

Instructaj

Termen

Responsabil

Semestrial Director

Semestrial Administrator

D. Răspunderea disciplinară
Art. 39. (1) Personalul didactic și didactic auxiliar răspunde disciplinar conform Legii educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (IV Statutul Personalului Didactic).
(2)Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile:
Personalul răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin, potrivit
contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează
interesului învățământului și prestigiului unității.
(4) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar care nu își îndeplinește atribuţiile din fişa postului se
consideră abateri disciplinare şi se sancţionează după cum urmează:
Abateri

Prima dată

În mod repetat

a) Întârzieri la ore /
program de activitate

Atenționare
verbală

b) Absența nemotivată de
la ore / program de
activitate

Neplata orei

Observație scrisă
Avertisment în faţa Consiliului de Administrație
Neplata orei dacă întârzierea depășește 10 minute
Neplata orelor
Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de administrație, la
recomandarea Comisiei de Cercetare a faptelor ce pot deveni abateri
disciplinare
Diminuarea calificativului anual
Observație scrisă
Avertisment în faţa Consiliului de Administrație
Diminuarea calificativului anual
Observație scrisă
Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de administrație, la
recomandarea Comisiei de Cercetare a faptelor ce pot deveni abateri
disciplinare
Diminuarea calificativului anual

c) Absenţa nemotivată la
ședințele Consiliului
profesoral
d) Atitudine
necorespunzătoare faţă de
colegi, elevi sau părinți
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(5) Pentru personalul nedidactic care nu își îndeplinește atributiile din fişa postului se consideră abateri
disciplinare şi se sancţionează după cum urmează:

Abaterea disciplinară
a) Consum de alcool
în timpul programului
b) Neîndeplinirea
sarcinilor de serviciu
de pază
c) Realizarea
defectuoasă a
sarcinilor de serviciu
d) Utilizarea bunurilor
şcolii în interes
personal
e) Absenţe
nemotivate

Sancţiuni aplicabile

Procedura disciplinară

Reducerea salariului de bază la prima abatere
Conform Codului muncii
Desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere
Reducerea salariului de bază la prima abatere Conform Codului muncii
Desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere
Reducerea salariului la prima abatere, respectiv Constatarea de către
desfacerea contractului de muncă la abateri comisia de disciplină, în
repetate.
prezenţa unui specialist
din cadrul şcolii.
Imputarea pagubelor produse
Stabilirea
valorii
de
Comisia de disciplină +
specialist al şcolii +
contabilitate
Diminuarea salariului la prima abatere şi Conform Codului Muncii
avertisment scris
Desfacerea contractului de muncă la abateri
repetate în decurs de 6 luni.

(6) Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca prevederile
prezentului Regulament de organizare și funcționare a LTOCT şi fişa postului, precum şi cele care
afectează în orice mod procesul de învățământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia .
Art. 40. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare:
Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de cercetare a faptelor care pot deveni abateri
disciplinare, numită de Consiliul de administrație, respectându-se prevederile din ROFUIP, Statutul
Personalului Didactic şi Codul muncii.
Categorie

Proceduri de
sancționare

(1)Personal
didactic
Statutul
Personalului
(2)Personal Didactic
didacticROFLTOCT
auxiliar

(3)Personal Codul Muncii
nedidactic ROFLTOCT

2018-2019

Etape ale procedurii de aplicare a sancţiunii
disciplinare
- stabilirea comisiei pentru cercetarea faptelor
care pot deveni abateri disciplinare
- efectuarea cercetării disciplinare;
- întocmirea raportului de cercetare;
- stabilirea sancţiunii;
- emiterea deciziei de sancţionare şi
comunicarea sancţiunii.
- sesizarea săvârșirii abaterii disciplinare şi
înregistrarea sa;
- emiterea deciziei de numire a comisiei de
cercetare disciplinară;
- convocarea în scris, de către comisie, pentru
audiere, a persoanei cercetată disciplinar;
- efectuarea cercetării disciplinare;
- întocmirea raportului de cercetare;
- stabilirea sancţiunii;
- emiterea deciziei de sancţionare şi
comunicarea sancţiunii.

Sancţiune
Propusă
Decisă Aplicată
Director
CA
Director
CA

Director
CA

CA

Director
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E. Reguli concrete privind disciplina muncii în LTOCT
Art. 41 (1) Personalul LTOCT are obligația de a contribui la organizarea și desfășurarea întregii
activități, în scopul asigurării serviciilor educaționale de calitate.
(2) În scopul respectării disciplinei muncii, personalul are obligația de a respecta atribuțiile și obligațiile din:
- Codul muncii, Legea educației naționale, ROFUIP;
- Regulamentul de organizare și funcționare al LTOCT
- Contractul colectiv și individual de muncă;
- Fișa postului cu atribuțiile de serviciu;
- Deciziile date de directorul unității, pe baza hotărârilor consiliului de administrație / profesoral.
Art. 42. (1) Pentru asigurarea disciplinei muncii, personalul are obligația de a respecta următoarele reguli:
a)să folosească formule politicoase de adresare, comportament civilizat, fiind interzisă cu desăvârșire
utilizarea unui vocabular injurios, agresiuni verbale sau un comportament violent;
b) să respecte programul zilnic şi să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu cu responsabilitate şi profesionalism;
c) să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
d) în caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând
ca până la sfârșitul lunii să aducă certificatul medical;
e) cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată;
Absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată.
(2) Personalul LTOCT are următoarele obligații specifice:
a) de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de lucru pentru a putea executa în condiţii de
eficiență și securitate sarcinile ce îi revin, fără a expune la pericol sau la accidente persoana proprie,
elevii sau pe ceilalți salariați.
b) de a nu desfășura activități străine locului de muncă pe care-l ocupă;
c) de a nu manifesta neglijență sau întârzieri nejustificate în rezolvarea lucrărilor/sarcinilor de lucru;
d) de a participa la ședințele consiliului profesoral, comisiilor metodice, comisiilor de lucru, etc.
e) de a nu părăsi locul de muncă fără aprobarea administratorului (personalul nedidactic).
Art. 43. (1) Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea didactică zilnic, respectând programul şi orarul
claselor la care sunt încadrate, se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea orelor, având
obligaţia de a-şi pregăti materialul didactic auxiliar, mijloacele de învăţământ folosite la lecţii şi de a
completa şi semna condica de prezenţă.
(2) Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută decentă, un comportament model pentru elevi, să
folosească un vocabular adecvat funcţiei, să comunice şi să relaţioneze cu elevii, părinţii şi celelalte
cadre didactice. Prin tot ceea ce face, fiecare cadru didactic trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile din
fişa-postului şi să contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.
(3) Personalul didactic nu are dreptul să învoiască elevii de la ore sau să-i folosească pentru rezolvarea unor
probleme personale. Învoirile de la ore pentru situaţii deosebite, poate fi făcută exclusiv de către
învăţător/diriginte, care motivează absenţele pe baza cererii părinţilor/tutorilor legali.
(4) Profesorul are obligaţia de a consemna în catalog absenţele elevilor de la oră. Absenţele elevilor
întârziaţi pot fi motivate de către profesor dacă se constată motive obiective pentru întârziere, prin
încercuire cu cerneală albastră, fără adnotări. Motivarea absenţelor de către profesor poate fi făcută
numai în ziua şi la ora producerii lor şi nicidecum retroactiv.
(5) Cadrele didactice au obligația de a consemna notele/absențele elevilor în platforma e-Learning.
(6) În timpul orelor de curs, cadrelor didactice le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.
(7) În cazul unor situaţii deosebite, cadrele didactice au obligaţia:
 pentru rezolvarea unor probleme personale: conform dreptului de a solicita zile libere, plătite,
cu asigurarea suplinirii, prin completare unui formular specific (ANEXA 10)
 în cazul unor situaţii de boală sau în imposibilitatea de a ajunge la programul zilnic: de a anunţa
la secretariatul şcolii, pentru a se putea asigura suplinirea orelor sau supravegherea elevilor.
(8) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011.
(9) Concediul de odihnă se solicită prin completarea cererii, aprobată în cons. administrație ANEXA 24 a) b)
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Art. 44. (1) Serviciul pe şcoală se organizează permanent în LTOCT pe durata desfăşurării cursurilor,
prin intermediul profesorilor şi prin pază cu personal avizat de poliţie.
(2) În LTOCT persoanele străine care se află în şcoală pentru rezolvarea diferitelor probleme, sunt
legitimate şi menţionate în registrul de acces, ulterior conduse spre compartimentul Secretariat de
către elevii de serviciu.
(3) Conducerea LTOCT ţine legătura permanentă cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie
pentru a fi în măsură de a interveni operativ în rezolvarea unor situaţii care ar afecta siguranţa civică
în zona liceului.
(4) În cazul în care în LTOCT se produc evenimente grave, conducerea şcolii are obligaţia să informeze
imediat organele abilitate și ISJ HR.
(5) Atribuţiile profesorului de serviciu:
Program: 7,45 – 14,15
a) asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, îndrumând şi controlând
activitatea din şcoală;
b) colaborează cu personalul de pază al şcolii;
c) asigură îndeplinirea programului în bune condiţii, prezenţa profesorilor la fiecare clasă;
d) asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor;
e) ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi/alte persoane pe holuri; să nu rămână elevi în sălile
de clasă când au ore în laboratoare /cabinete sau în sala de sport;
f) înregistrează în registrul de procese-verbale abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele
stricăciuni, descoperă cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare;
g) la terminarea programului predă cataloagele secretarei și consemnează în registrul de procese
verbale acest lucru.
(6)Graficul cu echipele de cadre didactice de serviciu pe școală este realizat de Comisia pentru
asigurarea serviciului și este avizat de directorul adjunct.
Art. 45. (1)Activitatea de pază se desfăşoară pe durata programului şcolar, între orele 06.30-14.30 cu
angajați ai liceului, calificaţi profesional, atestaţi de poliţie.
(2) Personalul cu atribuţii de pază, asigură și răspunde de securitatea instituţiei, a personalului și elevilor
care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţământ.
(3) Personalul de pază trebuie să se prezinte la serviciu cu 15 minute înaintea intrării în schimb și are
următoarele atribuţii:
a) respectarea consemnului de pază conform Legii 333/2002 și HG 302/2012;
b) cunoaşterea planului de pază
c) interzicerea accesului maşinilor în curtea şcolii, cu excepţia autoturismelor personalului, care vor
staționa în parcarea amenajată lângă postul de pază.
d) pe perioada orelor de curs, pe platforma din curtea şcolii este permis accesul următoarelor
autovehicule: Salvare, Pompieri, Poliţie, Jandarmerie, a celor care asigură intervenţia operativă pentru
remedierea unor defecţiuni, a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele
contractate, a celor care sunt angrenate în procesul de reabilitare/construcţie campus şcolar; datele
vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, cu următoarea rubricatură:
Nr.
crt.

Nr.
auto

Numele şi prenumele
conducătorului auto
sau delegatului

Serie/ și nr.
act de
identitate

Destinaţia

Ora
sosirii

Ora
plecării

Nr. avizului
sau facturii

Observaţii

e)verificarea documentelor de identitate ale persoanelor care solicită accesul în instituţie, completarea
datelor în Registrul de evidenţă a accesului persoanelor cu următoarea rubricatură:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Serie/Nr. act de
identitate

Destinaţia

Ora
sosirii

Ora plecării

Observaţii

(4) Primirea şi predarea postului se face pe bază de proces-verbal, în Registrul de predare-primire a
serviciului, în care sunt înregistrate evenimentele care au loc în timpul serviciului.
2018-2019

© M.P.

ROF-RI LTOCT

16

(5) Controalele efectuate de către lucrătorii Poliţiei Topliţa se consemnează în Registrul de control, cu
următoarea rubricatură:
Nr.
crt.

Data și ora
controlului

Numele, prenumele,
funcția

Constatări

(6)În cazul unor situaţii deosebite (calamităţi, agresiune fizică, pătrunderea în spaţiul şcolar a unor
peroane străine, prin efracţie, manifestarea unor atitudini şi comportament violent de către
persoanele străine, etc) personalul de pază are obligaţia de a sesiza imediat conducerea şcolii şi în
funcţie de situaţie, de a solicita ajutor prin telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi de a completa
Registrul de evenimente.
Art. 46.(1) Măsuri suplimentare pentru întărirea ordinii şi disciplinei:
a) nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat la
elevul de serviciu;
b) întreg personalul şcolii va supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi va menţine ordinea şi
curăţenia la locul de muncă;
c) personalul care doreşte să intre în şcoală în afara orelor de program, este obligatoriu înregistrat în
Registrul de evidenţă a accesului persoanelor, aflat la Poartă;
d) Obiectele găsite în incinta LTOCT vor fi consemnate în Registrul de evidență a obiectelor găsite și
vor fi predate la administrator.
e) Îndatoririle și obligațiile elevilor și interdicțiile, sunt prevăzute în Art. 14-15 din Statutul elevului,
aprobat prin OMENCS 4742//2016 precum şi în Art. 50. din prezentul Regulament, şi prelucrate de
fiecare diriginte/profesor pentru învățământ primar și sunt afişate pe suport de hârtie în fiecare sală
de clasă.
f) În laboratoare/ cabinete vor fi afișate Reguli generale și specifice de protecția muncii.
g) Pe ușile sălilor de clasă/laboratoare și cabine vor fi afișate:
o exterior: orarul clasei și orarul sălii
o interior: planul de evacuare și instrucțiuni privind comportamentul în caz de incendiu / seism
(2) Măsuri suplimentare pentru reducerea cheltuielilor materiale:
a) pe durata zilei se vor trage perdelele / jaluzelele de pe ferestre, asigurând iluminatul natural.
b) dacă temperatura din sălile de clasă este prea ridicată, se va anunța directorul/administratorul,
în vederea reducerii furnizării de energie termică.
F. Respectarea principiului nediscriminării și înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității
Art. 47. (1) În cadrul LTOCT se constituie Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor
de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care are drept scop
promovarea principiilor unei școli incluzive: prietenoase și democratice.
(2) În LTOCT este promovat un climat de înțelegere, mediere, bazat pe o comunicare deschisă.
(3)Toate relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de salariaţi, elevi, părinți / tutori.
(4) Toți salariații beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de
securitate și sănătate în muncă, de dreptul la egalitate de șanse și de tratament, precum și de respectarea
demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.
(5) Orice faptă de corupție trebuie sesizată imediat forurilor competente.
(6) Orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici
genetice, vârstă, apartenență naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.
(7) In cadrul relațiilor dintre angajații LTOCT precum si dintre aceştia și elevi, părinți sau alte persoane,
se interzice orice comportament care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un
tratament injust sau degradant a unei persoane sau un grup de persoane.
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G. Reguli privind politicile de confidenţialitate si maniera optimă de protejare a datelor cu caracter
personal, precum și sancţiunile asociate neglijării Regulamentului General privind Protecţia
Datelor Personale
Art. 48. Informaţii privind protecţia datelor personale
(1)Sunt considerate date cu caracter personal:
- numele
- adresa de domiciliu / reședință
- codul numeric personal
- data nașterii
- seria și nr actului de identitate
- fotografia persoanei
- semnătura olografă
- adresa de e-mail
- profilul on-line
- I.P.-ul
(2) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, Toplița, județul Harghita, prelucrează datele cu caracter personal
următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la secțiunea a III-a:
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele
sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în
relaţii contractuale cu LTOCT.
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei
acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN
(asigurarea manualelor şcolare, Programul „Lapte, corn, fructe”, Programul „Euro200", Programul
„Bani de liceu”, asigurarea transportului şcolar, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care
intră în sediul dotat cu sistem de supraveghere audio-video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu LTOCT
Art. 49. Scopul colectării şi prelucrării
Conform cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, LTOCT, are obligaţia de a
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt
furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la Art. 48 (2). Scopul colectării datelor este:
a) Pentru persoanele prevăzute la Art. 48 (2). litera a: Prestări de servicii ale LTOCT pentru realizarea
obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea informațiile colectate de
către LTOCT sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea
deciziilor în managementul sistemului educaţional.
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secțiunea Art. 48 (2) b: protecţia socială.
c) Pentru persoanele fizice prevăzute la Art. 48 (2), c): monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii
publice/private; securitatea persoanelor şi a spațiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.
d) Pentru persoanele fizice prevăzute la Art. 48 (2), litera d: evidenţa financiar-contabilă a LTOCT.
Art.50. Motivația colectării şi prelucrării
a)Scopul major pentru care LTOCT colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale
informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului
educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt
obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a
părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securității în sistemul
educaţional), în cazul prevăzut la Art. 48 (2), litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea
derulării/inițierii de raporturi juridice cu LTOCT, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele
privind relația cu angajații sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa
rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, LTOCT poate să
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refuze inițierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerințele
reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului
muncii şi dreptului fiscal. De asemenea LTOCT, colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter
obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu
elevii, părinţii sau reprezentanții legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje
statistice (selectarea aliatoare a unui eșantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele
educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care persoanele fizice
şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca
ulterior sa solicite excluderea din baza de date a LTOCT a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau
prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca LTOCT să transmită
informaţii despre serviciile sale.
b) În situațiile prevăzute la Art. 48 (2), litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele
în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul
de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a
programelor de protecţie socială.
c) În situațiile prevăzute la Art. 48 (2), litera d) informațiile cu caracter personal se colectează şi
prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operațiunilor financiar
contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce
la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între LTOCT şi respectivele persoane.
Art. 51. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
a) In cazul prevăzut la Art. 49, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei
vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească,
politia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
Art. 52. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice, LTOCT confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit.
LTOCT se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime,
în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.
Conform acestuia, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul
să se opună prelucrării datelor personale care ii privesc si sa solicite ștergerea datelor, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege, cand prelucrarea de către LTOCT a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, se vor adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către LTOCT
prin intermediul e-mailului lt.octaslauanu@eduhr.ro sau direct la sediul LTOCT, din strada Dealului nr.
9, Toplița, judeţul Harghita. Dacă unele date sunt incorecte, este necesară informarea rapidă.
Art. 53. Prelucrarea datelor speciale
Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, va prelucra următoarele date speciale, în următoarele condiții:
a) Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un post
de profesor de religie / profesorilor de religie din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din
județul Harghita, precum și la înscrierea elevilor în unitatea de învățământ. Accesul la acest tip de date
personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de secretariat. Transferul acestor date
personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță cu prevederile legale, către MEN.
b)Date privind sănătatea angajaților LTOCT
În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar
capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de director.
Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în
condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate.
Angajații LTOCT, nu au obligația dezvăluirii secretului diagnosticului medical către angajator.
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c)Date privind apartenența la sindicate
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, LTOCT poate solicita nominalizarea
sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la acest
tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și responsabilul pentru protecția datelor
cu caracter personal.
d)Date personale care nu se solicită
Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,
confesiunea religioasă - cu excepțiile prevăzute mai sus, convingerile filosofice, apartenența sindicală cu excepția prevăzută mai sus, prelucrarea de date biometrie și genetice, date privind sănătatea, cu
excepțiile prevăzute mai sus, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Art. 54. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu
Angajații LTOCT vor utiliza în cadrul sarcinilor de serviciu adrese de e-mail de serviciu, nu
personale, iar la încheierea contractului de muncă au obligația de a se asigura că toate datele personale
(altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către noul titular al postului.
Art. 55. Încălcarea securității datelor cu caracter personal
Angajații LTOCT care observă o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau situații
de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal, în mod
direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată.
Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația la ISJHR și va notifica
Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679 /
2016. De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.
Art. 56. (1)Angajații LTOCT vor afișa public date cu caracter personal doar dacă există acordul persoanei
/ persoanelor în cauză. În situația în care acordul este negative, se poate recurge la anonimizare.
(2) Responsabilul desemnat pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal este
doamna secretar șef Stan Aurelia, contact: lt.octaslauanu@eduhr.ro.
H. Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale
Art. 57. (1) Orice salariat, elev sau părinte poate solicita, prin cerere scrisă, un drept prevăzut în
legislaţia şcolară în vigoare, sau rezolvarea unei probleme cu care nu este de acord.
(2) Cererile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de la depunerea solicitării la Secretariatul şcolii.
(3) Orice salariat, elev sau părinte poate reclama o situaţie, un comportament care încalcă propria
demnitate, sesizând verbal (în programul de audienţe) sau în scris conducerea şcolii.
(4) Sesizările/reclamaţiile vor fi soluţionate, după o atentă cercetare - în funcţie de conţinutul lor, se va
dispune cercetarea faptelor de Comisia de cercetare disciplinară, pentru stabilirea adevărului - iar
răspunsul va fi dat în termen de 30 de zile, conform legislaţiei în vigoare.
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V. BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAȚIEI-ELEVII
Art. 58. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate
activităţile existente în programul Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița.
(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar, numai prin
intermediul dirigintelui/ profesorului pentru învățământ primar.
Art. 59. (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează
în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2)Motivarea absențelor se face de către profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte
în ziua prezentării actelor justificative.
(3)În cazul elevilor minori, părinții, tutorii/susținătorii legali au obligația de a prezenta personal
profesorului pentru învățământul primar/dirigintelui actele justificative pentru absențele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:
a) adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
cu viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/cametele de sănătate ale elevilor.
b) adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat,
cu viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/cametele de sănătate ale elevilor.
c) cereri scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major,
adresate profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil
de motivare de către directorul unității, în limita a 20 de ore de curs pe semestru, ANEXA 11.
(5)Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile
de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul pentru învățământul primar/
diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
(6)Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absențelor ca nemotivate.
Art.60. (1) Drepturile elevilor sunt prevăzute în Capitolul al II-lea, Art. 6-13 din Statutul elevilor aprobat
prin OMENCS 4742/2016 şi în prezentul Regulament:
(2) Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor
lor; pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinți/tutori.
(3) Alegerea disciplinelor din curriculumul la decizia școlii (CDS) se face anual, în luna martie pentru
anul şcolar următor.
(4) Elevii au dreptul să studieze disciplina Religie, pe baza cererii completate de elevii majori, respectiv
de părinții sau tutorii elevilor minori, la începutul anului școlar.
(5) Elevii au dreptul să semnaleze direcţiunii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic.
(6) Elevii au dreptul să conteste notele obținute la evaluările scrise.
(7) Pe durata pauzelor, elevii au dreptul să asculte programul difuzat la stația radio a școlii.
(8) Elevii au dreptul să participe la toate activitățile extrașcolare organizate la nivelul clasei / școlii.
(9) Elevii au dreptul să facă parte din grupurile țintă ale proiectelor de parteneriat, sau să refuze dreptul.
(10) Elevii au dreptul la protejarea imaginii, fotografiile făcute elevilor nu pot fi făcute publice decât cu
acordul acestora sau cu acordul părinților/tutorilor;
(11) Elevii au dreptul să fie informați asupra monitorizării permanente prin intermediul sistemului de
supraveghere video din sălile de clasă și de pe holurile liceului, LTOCT este operator de date cu caracter
personal, în baza notificării înregistrată în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter
personal nr. 31130, în conformitate cu legea nr. 677 din 2001.
(12) Elevii care participă la cantonamente și competiții sportive de nivel local, județean, național, la
cererea scrisă a conducerii clubului sportiv, beneficiază de motivarea absențelor.
(13) Elevii calificați la etapele judeţeană şi naţională a olimpiadelor şcolare beneficiază de programe
speciale de pregătire, sub îndrumarea profesorilor de specialitate, fiind scutiţi de frecvență 3 zile,
respectiv două săptămâni premergătoare participării. În acest scop, responsabilul comisiei metodice
va întocmi tabele unice, cuprinzând toți elevi calificați la o disciplină de studiu, le vor preda la
secretariat, în vederea, înregistrării și avizării de către director. Tabelele vor fi afișate la avizier, în
scopul luării la cunoștință de către profesorii de la clasă, care nu vor consemna absenţele în catalog.
Profesorii însoțitori vor completa cereri pentru asigurarea transportului elevilor, ANEXA 12
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Art. 61. (1) Îndatoririle/obligaţiile elevilor, sunt prevăzute Capitolul al III-lea, Art. 14-15 din Statutul
elevilor aprobat prin OMENCS 4742/2016, în prezentul Regulament, în contractul educațional, care se
încheie în dublu exemplar, în momentul înscrierii elevilor și care este valabil pe toată perioada de
școlarizare.
(2) Elevii LTOCT au următoarele obligații specifice:
a) să cunoască și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, de protecție civilă și de
prevenire și stingere a incendiilor, prelucrate la începutul anului școlar/semestrului al II-lea de către
diriginți/profesori pentru învățământ primar;
b) să cunoască și să respecte normele generale de protecţia muncii în laboratoare, regulile pentru
realizarea lucrărilor și activităților practice în laboratoare, cabinete, sala de sport, prelucrate la
începutul anului școlar/semestrului al II-lea de către profesorii de specialitate;
c) să se prezinte la școală în uniforma școlară, constând în: bluză/cămașă albă, neagră sau roșie,
cravată/papion roșu cu negru, vestă/sacou, pantalon negru de stofă, alt pantalon de culoare închisă
și fustă roșu cu negru în carouri (fete). Este INTERZIS să poarte piercing, să folosească farduri
stridente, manichiură extravagantă, să aibă o ținută indecentă - inclusiv să poarte maieuri/bluze fără
mânecă, obiecte vestimentare decoltate sau cu spatele gol, pantaloni scurți, pantaloni tăiați, fuste
foarte scurte, etc.
d) să utilizeze responsabil și să păstreze bunurile din patrimoniul școlii;
e) să utilizeze numai intrarea/ieșirea dinspre curtea interioară;
f) să efectueze serviciul pe clasă;
g) să NU utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examene și concursuri și să le depoziteze
în locul special amenajat, înainte de începerea orei de curs;
h) să poarte asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte profesorului pentru consemnarea notelor;
i) să folosească formule politicoase de adresare, să respecte regulile elementare de comportament
civilizat, fiind interzisă cu desăvârşire utilizarea unui vocabular injurios, agresiuni verbale sau un
comportament violent;
j) să prezinte adeverinţe medicale de sănătate/scutiri medicale care să precizeze că sunt apți / inapţi
pentru orele de educaţie fizică la începutul anului şcolar;
k) să aibă echipament de sport adecvat și curat la orele de educație fizică: trening, tricou, pantofi sport
adecvați;
l) să păstreze curățenia și să arunce resturile din pupitre, la sfârșitul orelor de curs.
(3) Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă, conform planificării profesorului pentru
învățământ primar/dirigintelui clasei.
Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă:
- asigurarea cretei, buretelui curat
- ștergerea tablei
- aerisirea sălii de clasă în timpul pauzelor
- la sfârşitul programului atenționează colegii de clasă pentru curățarea/verificarea pupitrelor
Recompense acordate elevilor
Art. 62. (1) Elevii cu rezultate deosebite în activitatea şcolară pot primi recompense conform
art. 13 din Statutul elevului și prezentului regulament.
(2) Diplome și certificate:
a. Diplome pentru premiul I, II și III acordate elevilor din ciclul gimnazial și liceal, care la sfârșitul anului
școlar obțin primele 3 medii generale și au nota 10(zece) la purtare, cu condiția ca media generală
să fie mai mare de 9.00.
b. Diplome pentru mențiunile I, II, III acordate elevilor care obțin următoarele 3 medii generale, au
nota 10(zece) la purtare, cu condiția ca media generală să fie mai mare de 8.50.
c. Certificate pentru frecvență 100% acordate elevilor din ciclul gimnazial și liceal, care nu
înregistrează nicio absență.
d. Diplome de recunoaștere a meritelor elevilor olimpici
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e. Diploma de merit „O.C. Tăslăuanu” pentru şeful de promoţie, de la nivel gimnazial și liceal.
f. Diploma de onoare „O.C. Tăslăuanu” pentru absolvenții care obțin media 10 (zece) la examenul
național de bacalaureat, respectiv la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a.
(3) Conducerea LTOCT, pe baza propunerilor primite de la diriginți, recomandă elevii cu rezultate
remarcabile la învățătură, pentru a fi premiați, la sfârșitul ciclului de învățământ, de către Inspectoratul
Școlar Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita, Asociația Părinților LTOCT, Primăria Toplița, etc.
(4) Premii din partea Asociației Părinților din Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, acordate la propunerea
directorului, în următoarele situații:
a. șefului de promoţie, respectiv elevului care a obţinut cea mai mare medie generală a celor 4 ani
de studiu, la sfârşitul ciclului gimnazial și liceal
b. elevilor care au obținut premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și
concursurilor școlare
c. elevilor care se remarcă prin participare și implicare în activități de voluntariat, proiecte educative,
activitate susținută în consiliul elevilor, componenți activi ai corul liceului, etc.
d. elevilor din ciclul gimnazial și liceal, care la sfârșitul anului școlar nu înregistrează nicio absență (au
frecvență 100%)
e. premiul de onoare al LTOCT absolvenților care obțin media 10 (zece) la evaluarea națională de la
sfârşitul clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat
(5) Premii din partea Primăriei și Consiliului Municipal Toplița acordate la solicitarea conducerii școlii,
în funcție de rezultatele elevilor.
Sancțiuni pentru elevi
Art. 63. (1) Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă prevederile ROFUIP sau ROFTOCT sunt
sancționați conform art. 16-25 din Statutul elevilor OMENCS 4742/2016 și prezentului Regulament.
(2) La nivelul LTOCT se constituie comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar,
cu atribuții prevăzute în legislația în vigoare.
(3) Pentru săvârșirea unor acte de indisciplină, elevii vor fi sancționați disciplinar, după cum urmează:
Lit
a) a

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ABATERE DISCIPLNARE
Nefrecventarea orelor de curs,
Inclusiv întârzierile la ore

PRIMA DATĂ
Absență nemotivată

Nerespectarea ROFUIP, ROFLTOCT,
decizii LTOCT

Observaţie individuală
Consilierea elevului

ŢINUTĂ NEADECVATĂ
Nepurtarea însemnelor LTOCT,
cf. Art. 50 (1) c)
inclusiv lipsa echipamentului sportiv
Nerespectarea drepturilor de autor,
plagiat, copiat
Părăsirea incintei LTOCT
Folosirea telefonului mobil în timpul
orelor
Introducerea persoanelor străine în
incinta LTOCT
Fumat în incinta LTOCT
(spații școlare, curte)
Difuzare materiale electorale/prozelitism
religios/obscene/pornografice
Nerespectare curățenie, liniște, ordine în
perimetrul școlar
Violenţă verbală: jigniri, insulte, ironii

2018-2019

ÎN MOD REPETAT
Absențe nemotivate Art. 27/ Statut elev
Scăderea notei la purtare cu 1p/10 absențe
sau 10% nr ore
Gimnaziu: neadmitere la licee militare/
confesionale/pedagogice
Preaviz de exmatriculare: 20 absențe
Exmatriculare: 40 absențe
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare

Observaţie individuală
Consilierea elevului

Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare

Penalizare cu nota 1

Acordarea notei 1 la fiecare încercare

Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului

Mustrare scrisă
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare
Exmatriculare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
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l)
g)

h)

i)

Violență fizică ușoară loviri
(fără arme)
Distrugere /deteriorare manuale şcolare
primite gratuit

Sustragerea/deteriorarea/distrugerea
bunurilor LTOCT

Implicarea in acţiuni care afectează
imaginea liceului
b)
Introducerea şi utilizarea în şcoală a
armelor. Produse pirotehnice, sprayuri
lacrimogene/paralizante

Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Înlocuire manual deteriorat sau
achitare contravaloare
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Restituire / acoperire cheltuieli
reparații / înlocuire bunuri
Observaţie individuală
Consilierea elevului
Observaţie individuală
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
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Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
Mustrare scrisă
Înlocuire manual deteriorat cu un exemplar
nou (disciplină, an de studiu adecvat) sau
achitare contravaloare
Mustrare scrisă
Scăderea notei la purtare
Restituire / acoperire cheltuieli reparații /
înlocuire bunuri
Mustrare scrisă, Scăderea notei la purtare
Anunțarea organelor abilitate
Exmatriculare pt. elevii din ciclul superior.
Mustrare scrisă Scădere notă purtare 1-4 p
Anunțarea organelor abilitate
Exmatriculare pt. elevii din ciclul superior.

(4) Dirigintele completează un referat pentru constatarea abaterilor disciplinare, ANEXA 13.
(5) În urma convocării la școală a părintelui/tutorelui/susținătorului legal, dirigintele va completa un procesverbal, ANEXA 14.
(6) Sancțiunile sunt înmânate în scris elevului și părintelui/tutorelui/susținătorului legal.
Art. 64. (1) Pentru situațiile de violență, se va proceda astfel:
a) forme ușoare de violență este convocat consiliul clasei de către diriginte; se analizează cazul și se
stabilește sancțiunea;
b) forme grave de violență: este anunțat imediat directorul, care sesizează autoritățile și părinții /
tutorii, informează ISJ HR și înștiințează Comisia de violență din liceu; se realizează ancheta și se
propun măsuri specifice. Consiliul clasei stabilește/propune sancțiunea. Dirigintele aplică
sancțiunea, completează Fișa de înregistrare a cazului. Psihologul școlar monitorizează cazul.
Dirigintele colaborează cu consilierul psihopedagogic și familia elevului.
(2)Pentru situațiile de violență, care necesită intervenția Poliției, Jandarmeriei, Poliției locale,
Ambulanței, se va proceda conform Procedurii LTOCT.
Art. 65. (1) Pentru toţi elevii LTOCT, la fiecare 10 absenţe nejustificate, din totalul orelor de studiu sau la 10%
absenţe nejustificate din numărul de ore la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte 1 (un) punct, după
cum urmează:
(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial și ciclul inferior al liceului (IX-X):
a) observație individuală: 1-9 absenţe
b) mustrare scrisă (MS)
i. MS1: 10 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 9;
ii. MS2: 20 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 8;
iii. MS3: 30 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 7;
iv. MS4. 40 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 6;
v. MS5: 50 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 5;
vi. MS6: 60 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 4;
vii. MS7: 70 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 3;
viii. MS8: 80 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 2;
ix. MS9: 90 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p / nota 1;
c) retragerea bursei / ajutorului social „Bani de liceu” 20 absențe + nota la purtare: 8, în cazul în
care elevul este beneficiar al unui program financiar;
(3) Pentru elevii din ciclul superior al liceului (XI-XII):
a) Observaţie individuală: 1-9 absenţe
b) mustrare scrisă: la 10 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 1 p (9)
c) retragerea bursei / ajutorului social „Bani de liceu” 20 absențe + nota la purtare: 8, în cazul în
care elevul este beneficiar al unui program de ajutor
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d) preaviz de exmatriculare (PE):
i. PE 1 la 20 absențe nemotivate sau 15% din totalul orelor de la o disciplină/an
școlar: 1 oră/săpt.: 6 absențe; 2 ore/săpt.: 12 absențe; 3 ore/săpt.: 16 absențe;
ii. PE 2 la 30 absențe nemotivate și scăderea notei la purtare cu 3 p (7)
e) exmatriculare 40 absențe nemotivate și nota la purtare 6 (șase).
(4) Părăsirea incintei LTOCT, în timpul orelor de curs fără acordul dirigintelui conduce la consemnarea
absenței în catalog ca nemotivată.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor/
susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Numărul absențelor se cumulează pentru cele două semestre ale anului școlar.
Art. 66. Măsuri pentru reducerea absenteismului şcolar şi îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură:
- în timpul orelor de curs, ieşirea elevilor din şcoală este permisă doar pe baza unor bilete de învoire,
semnate de dirigintele clasei, sau de către director, în absenţa dirigintelui;
- profesorii au obligaţia de a nota riguros absenţele elevilor la fiecare oră în catalog și în platforma
e-Learning şi de a comunica cu dirigintele;
- dirigintele are obligaţia de a monitoriza săptămânal absenţele elevilor şi de raporta lunar în scris,
situația absenţelor
- directorul realizează analiza semestrială/anuală a situaţiei la învăţătură, a situației absențelor;
- premierea elevilor cu frecvență 100%.
B. Consiliul Școlar al Elevilor
Art. 67. (1) Consiliul elevilor din LTOCT este format din cei 20 de reprezentanți ai elevilor din fiecare
clasă de nivel gimnazial și liceal.
(2) Legătura Consiliului Școlar al Elevilor cu corpul profesoral este realizat de coordonatorul pentru
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(3). Consiliul școlar al elevilor își desemnează anual reprezentanții în consiliul de administrație, în CEAC
și în alte comisii de lucru, conform RCOFUIP 2016..
(4) Sediul CE din LTOCT pentru întâlnirile de lucru este situat la etajul II.
(5) Activitatea CSE este reglementată prin Statutul elevului/2016 și prin Regulamentul CE LTOCT,
prevăzut în ANEXA 15.
C. Activitatea educativă extrașcolară
Art. 68. (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs, în incinta școlii sau
în afară: clubul copiilor, clubul sportiv școlare, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de
divertisment.
(2) Activitatea educativă la nivelul clasei este proiectată de către profesorul pentru învățământul
primar /profesorul diriginte.
(3) Activitatea educativă la nivelul LTOCT, este proiectată de către coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare și este avizată de către directorul adjunct.
(4) Activitățile educative necesită completarea Fișei de evidență a activităților educative, conform
ANEXEI 16, în dublu exemplar și aprobarea de către directorul adjunct; un exemplar se păstrează la
inițiator, iar al doilea la directorul adjunct.
(5) Activitățile educative extrașcolare de tip proiecte și programe educative, necesită scrierea
proiectului de către inițiator și aprobarea în consiliul de administrație, respectiv completarea și
semnarea unui protocolului de colaborare, conform ANEXEI 17.
(6) În anul şcolar 2018-2019, activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare în cadrul programului
„Școala Altfel” se desfășoară în perioada 22-26 octombrie 2018.
(7) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor
activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte
prevederile stabilite prin OMENCS 3737/2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului
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Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor,
expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar
(8) Conținutul dosarului pentru deplasări, particularizat pentru LTOCT este prevăzut în ANEXA 18.
D. Evaluarea rezultatelor învățării. încheierea situației școlare
Art. 69. (1) Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării, se centrează pe competențe,
oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
(2) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în
carnetul de elev, de către profesorul care le acordă.
(3)Numărul calificativelor/notelor acordate semestrial trebuie să fie cel puțin egal cu numărul
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs
pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
(4)Elevii aflați în situație de corigență vor 2 calificative/note în plus față de numărul de calificative/note
prevăzute la alin.(2), acordate în ultimele trei săptămâni ale semestrului.
(5)Disciplinele, la care se susțin teze precum și perioadele de desfășurare a acestora se stabilesc prin
ordin al ministrului educației naționale. Pentru semestrul I, până la data de 22 decembrie 2017; pentru
semestrul al II-lea: 04 mai 2018- clasa a XII-a/18 mai 2018- clasa a VIII-a/25 mai 2018 - cls V-VII, IX-XI.
(6) În cazul disciplinelor la alegere, elevii optează în scris pentru disciplina la care susţin teza, opțiunea
este valabilă pentru întreg anul școlar.
(7) Graficul tezelor este avizat de directorul adjunct.
(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special
destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului. Notele la lucrările
scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în
catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar pot fi
consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care
a acordat nota.
Art. 70. (1) Elevii scutiți de efort fizic:
a) au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport, cu încălțăminte adecvată; în lipsa
acesteia, elevii vor rămâne în sala de sport, dar vor fi consemnate în catalog absențele, care
generează efectele legale;
b) profesorul de educație fizică consemnează în rubrica de note din catalog „scutit medical în semestrul
/anul școlar.. ”, specificând documentul medical, numărul și data eliberării acestuia; documentul
medical se depune la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat:
c) pot primi atribuții organizatorice;
d) pot beneficia de un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate.
Art. 71. (1) În cazul elevilor care nu doresc să studieze disciplina Religie, nu se vor completa cereriletip, de către părinți/tutori sau de către elevii majori la începutul anului școlar.
(2) Elevii care nu studiază religie vor veni la școală cu o oră mai târziu/vor pleca de la școală cu o oră
mai devreme, dacă această oră este plasată prima/ultima în orar, dirigintele va lua legătura cu părinții
pentru a-i informa.
(3) Elevii care nu studiază religie vor face studiu individual la biblioteca școlii, dacă ora este plasată în
interiorul orarului zilnic.
(4) Dacă numărul elevilor care nu doresc să studieze religia este foarte mare într-o clasă/nivel de clase,
orele de religie vor putea fi organizate pe nivel de clase.
Art. 72. (1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de
studiu/ cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient", iar la purtare, media anuală
6,00/calificativul „Suficient”.
(2) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, pe semestrul I care nu și-au
încheiat situația școlară în primele 4 săptămâni ale semestrului II, sau amânați anual se face în vacanța
de vară, cu o săptămână înaintea sesiunii de corigențe.
(3) Elevii din învățământul obligatoriu, care acumulează 50 de absențe nemotivate, sunt declarați repetenți.
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Art. 73. (1) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor intră în obligaţia profesorilor, la sfârşitul fiecărui semestru
/ an şcolar; la fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă este
calculată din numărul de note prevăzut.
(2) Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog
de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare de către
diriginţi/profesori pt. învățământ primar.
(3) La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra
situaţiei şcolare a fiecărui elev.
(4) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor
semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în procesul-verbal, menţionând:
numărul elevilor promovați, numărul și numele celor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi,
respectiv cu note la purtare mai mici de 7,00.
(5) La sfârşitul fiecărui semestru/an școlar, dirigintele consemnează mediile semestriale/ anuale/
generale în carentul elevilor și le semnează.
(6) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi / graficul examenelor de corigenţă şi
perioada de încheiere a situaţiei şcolare, se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor legali, de către
secretariat, în 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
(7) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul
unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
Transferul beneficiarilor primari ai educației
Art. 74. (1)Transferul elevilor se face cu respectarea prevederilor ROFUIP/2016 și ale ROFLTOCT.
(2) Transferul elevilor din învăţământul liceal, cu păstrarea formei de învăţământ se realizează în
perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară, precum şi în prima săptămână de la începerea noului
an şcolar, cu aprobarea consiliului de administrație, și cu avizul consultativ al consiliului de
administrație al unității de învățământ de la care se transferă. astfel:
a) în cadrul LTOCT, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare, în limita efectivelor de 30 de elevi, pe
baza cererii părinților/tutorilor, depusă la secretariat; ANEXA 19 a)
b) în cadrul LTOCT, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi
pe baza cererii părinților/tutorilor, depusă la secretariat, după promovarea examenelor de diferență;
c) la LTOCT de la o altă unitate școlară, respectând filiera, profilul, specializarea, în limita efectivelor de
30 de elevi la clasă; părinții/tutorii elevilor vor depune la secretariat cererea de transfer completată în
dublu exemplar, însoțită de documentele necesare;
d) la LTOCT de la o altă unitate școlară, cu schimbarea filierei/profilului/specializării, după promovarea
examenelor de diferenţă; părinții/tutorii elevilor vor depune la secretariat cererea de transfer
completată în dublu exemplar, însoțită de documentele necesare, ANEXA 19 b)
(3) Pentru transferul elevilor de la LTOCT la o altă unitate școlară, părinții/tutorii elevilor vor prezenta
la secretariat cererea de transfer aprobată de consiliul de administrație al unității primitoare, în dublu
exemplar, în scopul avizării în CA LTOCT.
(4) Transferul intern al elevilor din clasa a IX-a, se poate realiza după primul semestru, la solicitarea
părintelui, în situația în care elevul nu face față la profilul real, chiar dacă media de admitere este mai
mică decât la profilul uman/specializarea dorită.
(5) În învăţământul primar şi ciclul gimnazial, elevii se pot transfera în limita efectivelor de 25/30 de
elevi la clasă.
(6) În cazul în care, prin transfer, este depășit numărul maxim de elevi dintr-o clasă, directorul solicită
aprobarea consiliului de administrație al ISJ Harghita.
(7) Dacă nu se obține aprobarea ISJ HR pentru depășirea numărului de locuri, se aplică următoarele
criterii:
a) criteriul de prioritate va fi ordinea descrescătoare a mediei generale/semestriale, dacă se menţine
profilul şi nu sunt necesare examene de diferenţă.
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b) criteriul de prioritate va fi ordinea descrescătoare a notelor obţinute la examenele de diferenţă,
dacă se solicită schimbarea profilului/specializării.
Art. 75. (1) Consiliul de administrație poate aproba transferul elevilor din clasele X-XII, fără îndeplinirea
condiției de medie, în următoarele situații:
a) numărul elevilor din clasa la care se solicită transferul este sub efectivul mediu
b) elevi cu domiciliul în oraș și care doresc menținerea profilului/specializării, dar la admiterea în liceu
au optat pentru altă unitate școlară.

VI. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art. 76. (1) Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:
a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;
b) evaluarea internă și externă a calității educației.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul
preuniversitar, prin Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
(3) Regulamentul și strategia CEAC, componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei sunt
prevăzute în ANEXA 20.

VII. PARTENERII EDUCAȚIONALI
PĂRINȚII
Art. 77. (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de
învățământ dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice/elevii;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte
e) achită contravaloarea meselor servite la cantina școlară pentru elevii ciclului primar SDS
(2) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, dimineața când aduc copiii la școală, au dreptul să îi
însoțească până la intrarea elevilor, fără a intra în sălile de clasă.
(3) Părinții/tutorii elevilor din ciclul primar, la prânz, când vin la școală după copiii, îi vor aștepta la
ieșirea dinspre curtea interioară.
Art. 78. (1) La nivelul LTOCT, părinții sunt organizați astfel:
a) Adunarea generală a părinților, constituită din toți părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor de la clasă.
b) Comitetul de părinți, format dintr-un președinte și doi membri, la nivelul fiecărei clase.
Componența este prevăzută la ANEXA 21.
c) Consiliul reprezentativ al părinților, compus din președinții comitetelor de părinți, care își
desemnează reprezentanții în CEAC și CA.
d) Asociația Părinților din Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița, asociaţie non-guvernamentală nonprofit, cu personalitate juridică, formată dintr-un președinte şi 5 membrii fondatori. Anual, asociaţia
părinţilor se ocupă de direcționarea fondului de 2% din impozitul pe venit de la un număr cât mai
mare de părinţi ai elevilor şcolii. Funcționează conform Statutului APLTOCT.
(2) Este interzisă colectarea sumelor de bani de la părinți, prin intermediul diriginților.
Art. 79. (1) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în
momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise
drepturile și obligațiile reciproce ale părților, valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul școlii.
(2) Modelul contractului, conform ROFUIP, este prevăzut în ANEXA 22.
Art. 80. (1) Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în
momentul înscrierii elevilor la programul SDS un Contract de parteneriat școală-familie, ANEXA 23.
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B. PARTENERIATE
Art. 81. (1) LTOCT încheie anual protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități
medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea
atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională.
(2) Modelul protocolului de parteneriat este prevăzut în ANEXA 17.

VIII. DISPOZIŢII FINALE:
Art.82. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament se face sub semnătură, astfel:
(1) Pentru personal: în prima ședință a consiliului profesoral, după aprobare în Cons de administrație
(2) Pentru elevi: în primele 2 săptămâni ale fiecărui an şcolar;
(3) Pentru părinți/tutori/reprezentanță legali: în cursul primei şedinţe cu părinţii, de către diriginte.
Art. 83. În LTOCT, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.
Art. 84. Anexele 1-24 fac parte integrantă din prezentul regulament.
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IX. LISTĂ ANEXE:
ANEXA 1 Consiliul de administraţie: componenţă / responsabilități, atribuții, grafic ședințe Dosar CA /Avizier
ANEXA 2 Organigrama LT OCT (afișată în Sala Profesorală)
ANEXA 3 Consiliul profesoral: componenţă, atribuții, grafic ședințe Dosar CP / Afișat
ANEXA 4 Consiliul clasei (CP-XII) componenţă și atribuţii (Director adjunct)
ANEXA 5 Comisiile metodice din LTOCT: componenţă și atribuţii (Dosar Comisii Metodice)
ANEXA 6 Diriginții: atribuţii; repartiția diriginţilor / sălilor de clasă 2017-2018 / Dir. adj.
ANEXA 7 Comisii de lucru: componenţă şi atribuţii (dosare comisii)
ANEXA 8 Biblioteca şcolară: regulament de organizare și funcționare (şi la Bibliotecă)
ANEXA 9 Sectoare de lucru personal îngrijire
ANEXA 10 Formular cerere învoire personal didactic (Secretariat)
ANEXA 11 Formular cerere părinte/tutore elev, pentru învoire (Secretariat)
ANEXA 12 Cerere aprobare transport olimpiada județeană (Secretariat)
ANEXA 13 Referat abatere disciplinară elev (Secretariat)
ANEXA 14 Proces-verbal convocare la școală părinte/tutore/susținător legal (Secretariat)
ANEXA 15 Consiliul elevilor din LTOCT: statut, componenţă / Director adjunct / Consilier educativ
ANEXA 16 Fișă evidență activități educative/ Secretariat / Director adjunct
ANEXA 17 Model protocol de parteneriat
ANEXA 18 Conținut dosar deplasare (excursie, tabără)
ANEXA 19 Cerere transfer intern / extern
ANEXA 20 Comisia Pentru Evaluare și Asigurarea Calităţii regulament, componenţă
ANEXA 21 Părinții: comitetul de părinţi pe clase (CP-XII) componenţă și atribuţii; Consiliul reprezentativ
al părinţilor din LTOCT; Asociația părinților din LTOCT
ANEXA 22 Contract educațional (Director, părinte)
ANEXA 23 Contract de parteneriat școală-familie, program SDS
ANEXA 24 Model cerere concediu de odihnă personal

2018-2019

© M.P.

ROF-RI LTOCT

30

Proces verbal
Încheiat astăzi, ........................................., cu ocazia prelucrării ROFUIP şi ROFTOCT.
Părinții/tutorii legali ai elevilor / elevii majori ai clasei __________ au luat la cunoștință şi se
obligă să respecte:
 Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar şi
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița
 Normele legale privind protecţia muncii şi PSI.
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

SEMNĂTURA PĂRINTELUI/
TUTORELUI

SEMNĂTURA
ELEVULUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Diriginte/Profesor pt. învățământ primar
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