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PREAMBUL 

Statutul de elev sau de profesor al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi presupune 

aderarea la valorile acestei instituţii: respectul şi valorizarea diferenţei umane, performanţa, 

încrederea, onestitatea, creativitatea, implicarea personală, forţa echipei, umanismul, 

solidaritatea. 

Prezentul regulament este în acord cu misiunea şi viziunea şcolii noastre. Liceul nostru 

acordă şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, 

asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească 

locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare. 

Profilul absolventului liceului nostru include şi următoarele trăsături: 

 responsabilitate faţă de propria pregătire 

 deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii 

 flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate. 

Principiile care conduc activitatea liceului sunt în accord cu principiile ISJ Iaşi, şi anume: 

 Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală, nonformală, 

life long learning);  

 Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării sistemului 

educaţional;  

 Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale;  

 Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate.  

Prezentul Regulament intern stabileşte cadrul general privind organizarea şi disciplina 

muncii în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, ca o necesitate evidentă pentru derularea, în 

condiţii optime, a activităţii interne din liceu. 
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Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este o instituţie de învăţământ preuniversitar. 

Liceul funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. În cadrul liceului, se desfăşoară activităţi 

didactice de către personalul didactic. 

Prezentul Regulament intern este în concordanţă cu Constituţia României şi a fost 

elaborat în baza următoarelor acte normative: 

 Legea Educației Nationale  nr. 1/2011 

 Ordine şi metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ  

 O.U.G. nr 34, 37/2009 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 

 O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învăţământului obligatoriu 

 Ordinul MECTS nr.4247/21.06.2010, privind Regulamentul Consiliului Naţional al 

Elevilor  

 Ordinul MECI nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele 

de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial 

 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele 

de studiu din învăţământul preuniversitar 

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de 

studiu din învăţământul liceal;  

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

 Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 
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 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei si bărbaţi, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ, aplicată în anul 2012 prin Legea nr.283/2011; 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 

nr. 59276/2012 

 OMECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice 

 Ordinul nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

 OMECTS nr. 6143/2011 privind metodologia de evaluare a personalului didactic  si 

didactic – auxiliar 

 OMEN nr. 3060/2014 privind aprobarea conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar. 

 OMEN nr. 3597/2014; 

 OUG 49/2014. 
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Prezentul Regulament intern conţine informaţii de interes public, putând fi pus la 

dispoziţia oricărei persoane interesate din liceu sau din afara acestuia. 

 

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Prevederile prezentului Regulament intern se aplică atât personalului propriu - cadre 

didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ - salariaţi ai liceului, indiferent de 

forma şi durata contractului de muncă încheiat ori de funcţia pe care o îndeplinesc, cât şi 

agenţilor economici care au raporturi contractuale cu liceul şi care desfăşoară în mod obişnuit 

sau ocazional activităţi în cadrul liceului. 

Art. 2 Salariaţii liceului, delegaţi la alte instituţii sunt obligaţi să respecte, pe lângă prevederile 

cuprinse în propriul Regulament intern şi pe cele stabilite în Regulamentul instituţiei la care sunt 

delegaţi. 

Art. 3 Salariaţii delegaţi ai unei altei instituţii sunt obligaţi să respecte, pe lângă regulile de 

disciplina muncii şi de comportare cuprinse în Regulamentul instituţiei respective, şi pe cele 

specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul delegării, cuprinse în 

Regulamentul intern al liceului. 

Art. 4 Elevii liceului au obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile cuprinse în 

prezentul Regulament. 

Art. 5 Salariatul nou angajat nu poate începe activitatea decât după ce şi-a însuşit normele de 

securitate şi de igienă a muncii, normele referitoare la prevenirea şi stingere incendiilor, specifice 

locului său de muncă şi după luarea la cunoştinţă a obligaţiilor ce-i revin conform fişei postului, 

a prevederilor din regulamentul de organizare şi funcţionare specific şi a celor din Regulamentul 

intern al liceului. 
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Capitolul II - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

 

Art. 6 Drepturile liceului, în calitate de angajator, sunt, în principal, următoarele: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea liceului; 

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

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 

g) să stabilească, în conformitate cu prevederile legale, condiţiile specifice pentru ocuparea 

diferitelor categorii de posturi. 

Art. 7 Liceul, în calitate de angajator, are următoarele obligaţii: 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă; 

d) să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile 

să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

e) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

f) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 
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g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

h) să asigure cadrul legal de angajare a personalului didactic, didactic-auxiliar şi administrativ, în 

acord cu prevederile legale în vigoare, prin încheierea contractului de muncă; angajarea se 

consideră definitivă după trecerea termenului de probă/de stagiu prevăzut de dispoziţiile legale în 

vigoare; 

j) să asigure perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; 

k) să asigure dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; 

l) să se preocupe de dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea aptitudinilor profesionale; 

m) să asigure protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale membrilor comunităţii liceului; 

n) să ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice; 

o) să ia măsuri de perfecţionare prin cursuri organizate de instituţii abilitate, pentru personalul 

didactic auxiliar şi administrativ care ocupă funcţii în care ritmul de schimbare a cunoştinţelor 

este foarte ridicat; 

p) să recunoască salariaţilor avantajele şi drepturile stabilite de legislaţia în vigoare, apărute 

ulterior încheierii contractelor lor de muncă; 

r) să elibereze, la încetarea activităţii, pe baza cererii formulate de fostul angajat şi pe baza 

depunerii documentelor privind stingerea obligaţiilor băneşti ale angajatului faţă de angajator, 

raportul pe salariat din Registrul de evidenţă a salariaţilor; 

s) să informeze salariaţii  în privinţa obiectivelor de performanţă individuală şi criteriilor de 

evaluare; 

t) să ia orice alte măsuri, în limitele competenţei stabilite de lege. 
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Capitolul III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR 

 

Art. 8 Angajatul liceului are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul de acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

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

Art. 9 (1) Angajatului liceului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să ducă la îndeplinire prevederile contractului de muncă, fişei postului şi 

regulamentului intern; 

b) să fie loial licelui şi comunităţii profesorale şi să îi apere prestigiul şi imaginea publică; 

c) să semneze contractul de muncă, să prezinte în timp util actele solicitate de liceu; 

d) să respecte programul de lucru şi să folosească integral timpul de muncă pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu; 
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e) să participe şi să se implice, la solicitarea conducerii liceului, în toate evenimentele sau 

activităţile şcolare sau extraşcolare; 

f) să aibă o ţinută decentă, o comportare demnă, să dea dovadă de solicitudine, principialitate, să 

rezolve cererile/ solicitările/ sesizările în acord cu procedurile şi la termenele stabilite de 

reglementările în vigoare; 

g) să se prezinte la serviciu apt pentru efectuarea sarcinilor şi a lucrărilor ce îi revin; 

h) să dea dovadă de grijă deosebită în folosirea, supravegherea, gestionarea şi păstrarea 

aparatelor, instalaţiilor, a altor materiale şi valori încredinţate; 

i) să respecte reglementările privind păstrarea secretului de serviciu şi pe cele referitoare la 

documentele, datele sau informaţiile care nu sunt de interes public; 

j) să respecte confidenţialitatea privind activitatea, discuţiile sau deciziile diferitelor structuri de 

conducere sau comisii din care fac parte; 

k) să înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, 

greutăţi sau lipsuri în legătură cu locul lor de muncă, propunând şi soluţii de remediere; 

l) să nu se folosească de calitatea de salariat al liceului în mod nelegitim fără aprobarea/ 

împuternicirea conducerii liceului; 

m) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare la 

desfăşurarea activităţii; 

n) să realizeze sarcinile ce decurg din funcţiile/ posturile deţinute şi să răspundă de îndeplinirea 

lor la termenele şi condiţiile stabilite; 

o) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii, precum şi pe cele referitoare la 

folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a unor situaţii ce 

ar putea pune în pericol clădirile, instalaţiile în cadrul liceului ori viaţa, integritatea corporală şi 

sănătatea persoanelor din liceu; 

p) să se comporte civilizat, să întreţină o atmosferă colegială; 
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q) să se preocupe de perfecţionarea sa profesională. 

(2) Cadrele didactice au obligaţia morală să îşi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea 

obligaţiilor profesionale. 

(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control, precum şi personalul didactic 

auxiliar au obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 

(4) Cadrele didactice au obligaţia de a semnala serviciului public de asistenţă socială sau, după 

caz, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cazurile de rele tratamente, 

abuzuri sau de neglijare a copiilor. 

(5) Personalul didactic precum şi orice alt salariat care prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, 

lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de 

neglijare a acestuia, este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Art. 10 (1) Introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice în spaţiile liceului este 

interzisă. 

(2) Persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa băuturilor alcoolice li 

se interzice accesul în instituţie şi li se aplică sancţiunile corespunzătoare. 

Art. 11 Persoanele cu atribuţii de gestiune au şi următoarele atribuţii specifice, referitoare la 

recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar: 

a) să anunţe personal, în mod operativ (cel mult 12 ore de la primirea bunurilor), comisia de 

recepţie şi să semneze, în prezenţa acesteia, documentele de intrare în gestiune; 

b) să se prezinte personal la Serviciul Contabilitate pentru atribuirea numerelor de inventar 

inscripţionate; 

c) să înscrie în note de intrare-recepţie denumirea obiectelor de inventar, caracteristicile tehnice, 

preţul unitar etc., astfel încât să se realizeze o identificare corectă în cazul efectuării inventarierii 

gestiunii ori mişcării bunurilor respective; 
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d) să aibă întocmită fişa de magazie pentru toate bunurile pe care le au în gestiune; 

e) să aibă completată fişa obiectelor de inventar, respectiv a mijloacelor fixe pentru bunurile date 

pe subinventar; 

f) să întocmească propunerile de casare, în cazul în care constată că bunurile din gestiune s-au 

uzat în cadrul procesului normal de folosire şi să înştiinţeze Serviciul Contabilitate pentru luarea 

măsurilor necesare. 

Art. 13 Persoanele cu atribuţii de gestiune răspund administrativ, patrimonial sau penal, în cazul 

în care încalcă obligaţiile ce le revin conform legii şi normele interne ale liceului. 

 

Capitolul IV - ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 

 

Art. 14 (1) Programul de lucru al personalului didactic se stabileşte de către Consiliul 

Administraţie al liceului, corespunzător normelor didactice prevăzute în Legea nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, statelor de funcţii, planului de învăţământ anual şi orarelor aprobate. 

(2) Programul de lucru al personalului didactic-auxiliar şi al celui administrativ se stabilesc de 

către Consiliul de Administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale din liceu, în funcţie de 

necesităţile privind realizarea programelor de activitate ale tuturor locurilor de muncă în condiţii 

de eficienţă. 

Art. 15 Programul de lucru este, de regulă, unitar pentru întregul personal, dar pentru salariaţii 

cu sarcini specifice, programul de lucru poate fi diferit. 

Art. 16 Durata normală a timpului de muncă este de 8 (opt) ore pe zi, 40 (patruzeci) de ore pe 

săptămână realizate prin săptămâna de lucru de 5 (cinci) zile. 

Art. 17 Programul de lucru începe, pentru personalul didactic-auxiliar şi administrativ, la ora 

8.00 şi se termină la ora 16.00. 
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Art. 18 Conducerea liceului poate schimba programul de lucru, în funcţie de necesităţi şi de 

sarcinile de serviciu specifice. 

Art. 19 (1) Angajaţii care, din diverse motive, nu se pot prezenta la serviciu, sunt obligaţi să 

anunţe cât mai repede posibil acest lucru, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare, 

şefului ierarhic, dar nu mai târziu de 24 de ore de la ivirea evenimentului. 

(2) În cazul nerespectării acestei obligaţii, salariatul va figura în condică şi în foaia 

colectivă de prezenţă ca absent nemotivat. 

Art. 20 (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere 

plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. 

(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt cele stabilite prin 

contractul colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, 

astfel: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; 

b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de 

puericultură; 

c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 

d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor, al altor 

persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare; 

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare; 

f) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare. 

g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare. 

(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin.2 va fi remunerat 

corespunzător potrivit legii. 

Art. 21 (1) Concediile fără plată pentru personalul didactic se obţin în baza unei cereri scrise din 

partea angajatului, avizată atât de directorul liceului, cât şi de ISJ. Un exemplar al cererii se 
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transmite la Secretariatul liceului. Durata concediilor fără plată este cea prevăzută in Legea nr. 

1/2011 a Educaţiei Naţionale. 

(2) Concediile fără plată, pentru celelalte categorii de angajaţi, se obţin în baza unei cereri scrise 

din partea salariatului, avizată de şeful compartimentului de lucru şi de directorul liceului. Un 

exemplar al cererii se transmite la Serviciul Secretariat. Durata concediilor fără plată este de 30 

de zile lucrătoare.  

Art. 22 În cazul în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, este obligat 

ca, în maximum 24 de ore de la ivirea incapacităţii, să înştiinţeze şeful ierarhic şi, ulterior, 

să depună actele doveditoare (certificatul de concediu medical) la Serviciul Secretariat. 

Art. 23 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la 

concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 

Perioadele în care poate fi efectuat se stabilesc de către Consiliul de Administraţie. 

(2) Pentru personalul administrativ, perioadele în care salariatul beneficiază de concediu de 

odihnă se stabilesc la începutul fiecărui an, cu aprobarea şefului ierarhic superior.  

Art. 24 Prezenţa salariaţilor la serviciu şi timpul de muncă zilnic efectuat se atestă prin 

semnarea obligatorie, a condicii de prezenţă, care se găseşte la fiecare compartiment. 

Art. 25 Pentru persoanele din afara liceului, accesul este permis numai pe holul de la 

intrare şi la Serviciul Secretariat, după prezentarea actului de identitate. 

 

Capitolul V - EVALUAREA PERFOMANŢELOR PROFESIONALE 

 

Art. 26 (1) Obiectivele specifice de performanţă sunt stabilite periodic în funcţie de specificul 

activităţii, în concordanţă cu planul strategic şi operaţional al liceului. 

(2) Scopul evaluării este optimizarea calităţii activităţii din liceu, prin motivarea angajaţilor, prin 

retribuirea şi recompensarea performanţei. 
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(3) În urma evaluării se obţin informaţii cu privire la nivelul de performanţă al fiecărui angajat, 

evoluţia în timp a performanţei angajaţilor, ierarhizarea angajaţilor, identificarea posibilităţilor 

de promovare, stabilirea necesarului de instruire profesională, principalele obstacole întâmpinate 

de angajaţi în desfăsurarea activităţii şi aspiraţiile legate de carieră ale acestora. 

Art. 27 (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor liceului se realizează astfel: 

(a) Pentru personalul didactic si didactic - auxiliar, obiectivele de performanţă 

individuală, criteriile de evaluare a realizării acestora, punctajele şi calificativele aferente sunt 

stabilite prin OMECTS nr. 6143/2011 şi sunt detaliate în fişa personalizată a postului şi în fişa de 

evaluare personalizată de liceu.  

(b) Pentru personalul nedidactic, obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora sunt stabilite prin OMECTS nr. 3860/2011 şi sunt detaliate în fişa postului. 

. 

Capitolul VI - ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

 

Art. 28 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia/ postul pe care 

o/îl ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare la locul de muncă, 

constituie abatere disciplinară. 

(2) Dacă faptele sunt săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale constituie 

infracţiuni, conducerea liceului sesizează organele de urmărire penală. 

(3) Răspunderea penală, administrativă sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru 

fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de muncă. 

Art. 29 Sunt considerate abateri disciplinare: 

a) săvârţirea unor greşeli în organizarea, administrarea sau dispunerea executării unor operaţii/ 

lucrări/activităţi care au condus la pagube materiale sau la accidente de muncă; 

b) încălcarea regulilor privind păstrarea secretului de serviciu; 
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c) încălcarea confidenţialităţii asumate la încheierea Contractului de munca; 

d) nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevăzută pentru începerea 

lucrului sau părăsirea locului de muncă înainte de finalul programului; 

e) neluarea măsurilor pentru folosirea corespunzătoare sş întreţinerea bunurilor instituţiei; 

f) necompletarea/ completarea inexactă a evidenţelor, precum şi comunicarea de date/ informaţii 

inexacte; 

g) încălcarea regulilor de conduită în relaţiile de serviciu (injurii, loviri, ameninţări, 

hărţuiri, etc.); 

h) neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare specific, în fişa postului sau în instrucţiunile de la locul de muncă; 

i) încălcarea prevederilor prezentului regulament precum şi a oricăror alte norme interne ale 

instituţiei. 

Art. 30 Abateri grave sunt: 

a) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenţa băuturilor alcoolice; 

b) consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului sau în interiorul 

instituţiei; 

c) absenţa nemotivată de la serviciu mai mult de 3 zile consecutive, ori 5 zile cumulat în cursul 

unei luni, ori 9 zile cumulate într-un an; 

d) sustragerea de bunuri sau valori aparţinând instituţiei, angajaţilor sau altor persoane aflate în 

instituţie; 

e) utilizarea unor documente false la angajare sau pentru promovarea ierarhică; 

f) filmarea/ fotografierea/ înregistrarea audio în spaţiul liceului, fără acordul conducerii 

liceului; 

g) erijarea în purtător de cuvânt al liceului; 
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h) săvârşirea unor acte de violenţă sau insulte grave la adresa elevilor, colegilor, ori a 

conducătorilor instituţiei; 

l) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 prezentul regulament; 

m) prejudicii aduse imaginii publice a liceului; 

n) falsificarea unor acte generatoare de drepturi; 

o) plagiatul. 

Art. 31 (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi personalului 

didactic auxiliar, cu respectarea prevederilor Codului Muncii respectiv Statutului personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, sunt următoarele: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 

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

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

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a 

unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului administrativ, cu respectarea 

prevederilor Codului Muncii cu modificările şi completările în vigoare, sunt următoarele: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni; 
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d) reducerea salariului de bază şi/ sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5-10% 

pe o perioadă de 1-3 luni; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin legi speciale, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(4) Sancţionarea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen; 

(5) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizia scrisă a angajatorului. 

Art. 32 Cercetarea disciplinară pentru personalul didactic se face conform art.280-283 din Legea 

Educaţiei nr. 1/2011. Cercetarea disciplinară pentru personalul administrativ se va efectua 

conform dispoziţiilor Capitolului II Titlul XI din Legea 53/2003 - Codul Muncii. 

 

Capitolul VII - PROTECŢIA, IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

MUNCII 

 

Art. 33 În scopul aplicării şi respectării în cadrul liceului a regulilor privind protecţia, igiena şi 

securitatea şi sănătatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se desfăşoară 

activitatea, liceul asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii 

cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, care constă în instructajul introductiv general, 

instructajul la locul de muncă şi instructaje suplimentare, dacă este cazul. 

Art.34 Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are următoarele obligaţii principale: 

a) să cunoască şi să respecte normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din 

spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 

locului de muncă; 
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b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunostinţă, sub orice 

formă, de către angajator sau de către persoanele desemnate de acesta; 

c) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

d) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de 

către acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, aparatura şi echipamentele de lucru; 

e) la terminarea programului, să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor 

ce pot provoca incendii; 

f) să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din 

clădiri; 

g) să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi 

stingere a incendiilor, orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea 

incendiilor. 

 

Capitolul VIII - SIGURANŢA ÎN LICEU 

  

VIII.1. Accesul în incinta liceului 

Art. 35 Persoanele străine se vor legitima şi vor avea acces în liceu numai în holul de la 

intrare sau la Serviciul Secretariat. 

Art. 36 Elevii vor intra şi iesi în (din) incinta liceului numai pe poarta din strada Decebal, 

la începutul, respectiv sfârşitul programului şcolar zilnic şi/sau activităţilor extraşcolare 

aprobate de direcţiune. Intrarea/ ieşirea elevilor este monitorizată de gardian/ paznicul 

liceului, care va aduce la cunoştinţă profesorulu de serviciu orice abatere. 
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Art. 37 Părăsirea liceului de către elevi în timpul programului şcolar este admisă numai cu 

acordul direcţiunii sau al unui profesor care va întocmi un bilet de voie şi al părinţilor care 

preiau elevii din holul de la intrarea în liceu. 

Art. 38 Părinţii vor intra/ieşi în/din clădirea liceului prin intrarea principală şi au acelaşi 

regim ca şi persoanele străine prevăzute la Art. 35. Sedinţele cu părinţii susţinute de 

profesorul diriginte reprezintă singura excepţie. 

Art. 39 Profesorii de serviciu şi elevii de serviciu îşi vor desfăşura activitatea după 

planificarea întocmită la începutul anului şcolar şi vor îndeplini atribuţiile şi sarcinile din 

fişele "Sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală" afişate în cancelarie, respectiv 

"Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală” aflate în registrul elevilor de serviciu. 

 

VIII.2. Reguli şcolare generale 

Art. 40 Atât personalul liceului, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea 

unui climat şcolar de ordine, de confort şi de siguranţă. 

Art. 41 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna civilizat, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, 

personalul liceului şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor şcolare, aici fiind 

incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, elevii trebuie să manifeste un 

comportament civilizat. 

Art. 43 Elevii nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona liceului, nici în pauzele 

dintre ore şi nici inainte sau după încheierea orelor de curs. 

Art. 44 Deţinerea, păstrarea şi/sau utilizarea instrumentelor prin care o altă persoană 

poate fi vătămată, precum şi deţinerea sau consumul de alcool, droguri sunt interzise în 

liceu. 

Art. 45 Insultarea şi hărţuirea persoanelor sunt interzise în liceu. 

Art. 46 Fumatul este interzis în incinta liceului. 
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Art. 47 În interiorul liceului este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, 

walkman, telefon mobil). 

Art. 48 Este interzisă, în spaţiul liceului, orice formă de agresiune fizică, psihică sau 

verbală din partea oricărei persoane, la adresa oricărei persoane (elev, personalul liceului, 

părtinte, vizitator). 

Art. 49 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa 

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor. 

Art. 50 Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. 

Art. 51 Limbajul utilizat în incinta liceului este politicos, nu jignitor. 

 

 VIII.3. Autoritatea conducerii liceului 

Art. 52 Conducerea liceului este autorizată în orice moment să controleze respectarea 

prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin două persoane 

numite de către conducerea liceului şi, dacă este posibil, se vor realiza în prezenţa elevului 

în cauză). Aceasta poate: 

 controla obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise, pe 

baze non-selective, iar acolo unde există, să controleze dulăpioarele puse la 

dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenţa obiectelor interzise 

 să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în 

cauză 

 să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor 

pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar. 
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 VIII.4.Măsuri 

Art. 53 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor este pusă în pericol, conducerea liceului 

va anunţa poliţia. 

Art. 54 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, liceul va acţiona 

conform legilor în vigoare, va informa poliţia şi, în funcţie de circumstanţe, va întocmi un 

raport adresat poliţiei. 

Art. 55 Liceul informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia nu au respectat 

regulamentul şcolar. 

Art. 53 Liceul asigură gestionarea cazurilor în care există abateri de la regulamentului 

intern. 

Art. 54 Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent, ori 

contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară 

al liceului, se vor lua masuri administrative, educative şi, în caz extrem, eliminarea ori 

exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi 

informaţi nemijlocit. 

Art. 55 Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în liceu i se pot aplica măsuri 

disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii liceului, 

profesorilor, Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administaţie al liceului. 

Art. 56 Personalul administrativ nu este autorizat să aplice o sancţiune, dar are dreptul să 

pună în discuţie comportamentul unui elev. 

Art. 57 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta 

această obiecţie dirigintelui şi conducerii liceului. 

Art. 58 Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele: 

- efectuarea unor teme drept pedeapsă 

-exmatricularea de la oră 
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-recuperarea lecţiilor pierdute 

-munca de întreţinere a curăţeniei obligatorii 

-munca în folosul comunităţii şcolare 

-avertisment/mustrare 

-exmatriculare 

-eliminare definitivă din liceu. 

Art. 59 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie să existe o relaţie de 

proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. 

Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii liceului. 

Art. 60 Elevul care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, poate să 

fie obligat de către profesor să părăsească ora de clasă. Cine este exclus de la oră, se anunţă 

la diriginte, psihologul şcolar sau la persoana desemnată responsabilă de către conducerea 

liceului pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la oră va întocmi în 

aceeaşi zi o informare pentru diriginte. 

Art. 61 Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare dacă: 

- reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a personalului liceului 

- are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor 

-sustrage bunurile altor persoane 

-aduce daune ori distruge bunurile altor persoane 

-recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d. 

-aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile 

liceului) 

-are la sine arme şi/sau face uz de arme 

-acumulează numărul de absenţe nemotivate prevăzute în regulamentul şcolar pentru 

exmatriculare. 
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Art. 62 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiilor în vigoare. 

Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a părinţilor acestuia. 

 

 VIII.5. Intimităţi indezirabile 

Art. 63 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în 

conformitate cu normele comportamentale uzuale. 

Art. 64 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a 

intimităţii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe 

care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar 

ori directorului.  

Art. 65 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii liceului. 

  

 VIII.6.Utilizarea computerului/ internetului 

Art. 65 Computerele puse la dispoziţia elevilor în liceu trebuie să fie utilizate în mod 

corespunzător. Pe lângă utilizarea corespunzătoare a computerelor, acestea fiind în 

inventarul şcolii (hardware), se aplică şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor 

trebuie să fie utilizat cu aceeaşi atenţie. 

Art. 66 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la 

dispoziţie de şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard 

sunt strict interzise. 

Art. 67 Nu este permisă utilizarea numelui liceului, ori a unei prescurtări a numelui 

liceului, ori a unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să 

implice o referinţă clara în privinţa liceului. 
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Art. 68 Liceul va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe 

computerele liceului, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii opri pentru a aduce 

daune imaginii acestora sau liceului. 

Art 69 Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele liceului pentru 

alte scopuri decât culegerea de informaţii judicioase necesare studiilor. 

 

 VIII.7. Daune 

Art. 70 Elevii trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor 

colegilor lor, clădirii, ori inventarului liceului şi, pe cale de consecinţă, trebuie să 

manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către liceu cu cea mai mare atenţie. 

Art. 71 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să 

comunice aceasta nemijlocit conducerii liceului, diriginţilor, ori administratorului. 

Art 72 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în liceu şi în vecinătatea 

liceului, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt 

rezultatul unei cauze care trebuie remediată de liceu (mobilier degradat, scaune stricate 

etc.). 

Art 73 Liceul nu este responsabil de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de 

daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală. 

  

 Capitolul IX - RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII 

 

Art. 74 Orice salariat al liceului beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 

desfăşurate, de protecţie socială, de sănătate şi securitate în muncă şi de respectarea demnităţii şi 

a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 
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Art. 75 În cadrul liceului, în relaţiile de muncă, funcţionează principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii.  

Art. 76 În cadrul liceului este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de orice 

salariat. 

Art. 77 Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist, 

şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, orice comportament ce vizează atingerea 

demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare 

îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

 

Capitolul X - ELEVII 

 

 X.1. Dobândirea calităţii de elev 

Art.78 (1) Înscrierea la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este necondiţionată de 

naţionalitate, gen, religie, sau alt criteriu discriminatoriu. 

(2) Calitatea de elev se dobândeşte prin: 

a) depunerea la secretariat a cererii de îscriere completată de către părinte/ susţinătorul 

legal la nivelul primar şi gimnazial şi prin concurs pentru clasa a V-a şi examen de admitere la 

nivelul liceal; 

b) semnarea contractului – acord de parteneriat pentru educaţie ulterior aprobării 

înscrierii; 

c) completarea fişei de înscriere; 

d) depunerea la secretariatul liceului a unei copii după certificatul de naştere al elevului; 

e) depunerea la cabinetul medical al liceului a fişei / dosarului medical al elevului; 
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X.2. Exercitarea calităţii de elev 

Art. 79 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile şcolare şi extraşcolare ale liceului. 

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor care 

consemnează obligatoriu, fiecare absenţă în catalogul clasei. 

(3) Elevii sunt obligaţi să participe la sesiunile de examene ale evaluărilor naţionale stipulate în 

Legea Educaţiei Naţionale. 

Art. 80 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu 

acte legale, sunt considerate motivate; 

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a 

fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar; 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului şi aprobată 

de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei. Părintele/tutorele legal poate solicita 

motivarea absenţelor pentru cel mult 3 zile pe semestru. 

(3) Motivarea absenţelor se face doar de către diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative de către parintele/tutorele legal. 

(4) Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele 

justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 

maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul 

anului şcolar. 

(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza medicului de la cabinetul şcolar care 

are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 
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(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, 

declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) Directorul/dirigintele motivează absenţele elevilor care participă la diverse competiţii 

sau concursuri şcolare prevazute în Calendarul MEN. 

 

X.3. Drepturile elevilor 

Art. 81 (1) Nicio activitate organizată de, sau în liceu, nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea elevilor; 

(2) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. 

(3) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de către liceu. 

(4) Elevii pot participa la concursurile școlare organizate de către liceu. 

(5) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială şi didactică din liceu. 

(6) Elevii pot fi evidenţiaţi, au dreptul să primească premii şi recompense pentru rezultatele 

deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară; 

(7) Elevii pot redacta şi difuza publicaţii şcolare proprii; în cazul în care acestea afectează 

siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea, moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, 

prestigiul şcolii, directorul liceului suspendă editarea şi difuzarea acestor publicaţii. 

(8) În liceu se constituie Consiliul reprezentativ al elevilor, format din liderii elevilor de la 

fiecare clasă şi care funcţionează după un regulament propriu avizat de conducerea liceului. 

(9) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii 

ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza 

unui statut propriu, aprobat de directorul liceului. 

(10) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 

şcoală la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. 
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(11) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în liceu contravine principiilor 

statutare ale şcolii, directorul poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 

 

X.4. Îndatoririle elevilor 

Art. 82 (1) Elevii din Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi au datoria de a frecventa 

cursurile, de a se pregăti corespunzător pentru fiecare disciplină de studiu, de a efectua 

temele pentru acasa şi de a le prezenta profesorului la solicitarea acestuia, de a respecta 

recomandările primite pe parcursul orelor de la cadrele didactice de specialitate şi de a-şi 

însuşi cunoştintele prevăzute de programele şcolare. 

(2) Elevii au obligaţia de a avea la ore caiete, cărţi şi orice alt material de lucru solicitat de 

profesor şi necesar desfăşurării în bune condiţii a actului de predare/ învăţare; lipsa 

nejustificată repetată a acestor materiale necesare orelor de curs se aduce la cunoştinţa 

părinţilor şi poate atrage după sine scăderea notei la purtare. 

(3) Elevii au obligaţia de a intra la timp la ore şi de a nu părăsi clasa fără permisiunea 

profesorului. 

Art. 83 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor ecusonul şi carnetul de elev, vizat pe 

anul în curs, să-l prezinte profesorului pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor 

pentru informare privind situaţia şcolară. 

(2) Elevii au obligaţia de a prezenta părinţilor testele de evaluare susţinute în cadrul orelor 

de curs pentru informarea acestora şi de a le returna şcolii cu semnătura părinţilor. 

Art. 84 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) prezentul regulament; 

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 
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e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

Art. 85 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat atât în liceu, cât şi în afara acestuia şi 

o ţinută şcolară decentă în timpul cursurilor. 

(2) Elevii sunt obligaţi să poarte zilnic ţinuta obligatorie, decentă, neostentativă şi 

neprovocatoare. 

(3) Referitor la vestimentaţia elevilor, ţinuta şcolară obligatorie este compusă, în funcţie de 

anotimp, din: 

a) Vara: 

-cămaşă/tricou alb(ă) sau bleu sau gri deschis, într-o singură culoare, cu mânecă scurtă; 

-băieţi: pantalon (gri, albastru, negru- lung). 

-fete: fustă decentă sau pantalon decent (gri albastru, negru). 

b) Iarna: 

-cămaşă/tricou alb(ă),bleu sau gri deschis, într-o singură culoare, cu mânecă lungă; 

-băieţi: pantalon ( gri, albastru, negru- lung) 

-fete: fustă decentă sau pantalon decent (gri albastru,negru) 

- peste cămaşă/tricou se poate purta un pulover/hanorac de culoare bleumarin sau gri. 

(4) Este interzis elevilor să poarte obiecte de podoabă extravagante (cercei la băieţi, mai mulţi 

cercei sau cercei voluminoşi la fete), piercing-uri. 

(5) Sunt interzise tatuajele corporale. 

(6) Sunt interzise: machiajul, oja pe unghii şi fardul cosmetic la elevele claselor V-VIII; la 

elevele claselor de liceu este interzis machiajul în exces. 

(7) Referitor la efectuarea serviciului pe şcoală, elevii au următoarele obligaţii: 

a) Să ia temele de la colegi în ziua în care au fost de serviciu şi să se pregătească pentru 

cursurile de a doua zi; 
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b) Să se prezinte la serviciul pe şcoală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor; 

c) Să poarte ţinuta vestimentară regulamentară; 

d) Să completeze tabelul zilnic cu absenţii fiecărei clase; 

e) Să informeze profesorul de serviciu sau directorul asupra unor nereguli care ar putea 

afecta desfăşurarea cursurilor;  

f) Elevii de serviciu nu au voie să părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu; 

g) Să folosească semnalul sonor pentru a anunţa intrarea elevilor la ore şi ieşirea în 

pauze; 

h) Să înregisteze persoanele străine care intră în şcoală în registrul vizitatorilor şi să 

anunţe profesorul căutat pentru a coborâ în holul de la intare şi a discuta cu vizitatorul; 

i) Să îndeplinească alte sarcini date de director sau de profesorul de serviciu. 

Art. 86 Se interzice elevilor: 

a) Să deterioreze bunurile din patrimoniul liceului (să trântească sau să forţeze uşile 

claselor şi ale toaletelor, să distrugă tencuiala şi zugrăveala pereţilor, să se urce pe scaune, să se 

urce pe bănci, să le mâzgălească sau să le producă daune, să deterioreze perdelele etc.), să 

distrugă materialele didactice; 

b) Să intervină în reţeaua electrică, indiferent de tipul manevrei; 

c) Să alerge, să sară în clasă, pe coridor sau pe scările şcolii, să se aplece peste geamuri 

atunci când acestea sunt deschise, să urce pe pervazuri; 

d) Să părăsească clasa în timpul programului şcolar fără permisiunea profesorului; 

e) Să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor lezează moral sau 

contravin principiilor statutare ale şcolii – cărţi, reviste, filme sau alte materiale neadecvate, cu 

caracter obsecn sau pornografic, materiale care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

f) Să vizioneze, în timpul orelor la care se accesează reţeaua informatică, materiale fără 

acordul profesorului; 
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g) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

h) Să aducă în incinta şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, 

petarde, obiecte tăioase, ascuţite sau materiale inflamabile, jucării cu potenţial de rănire; 

i) Să adreseze cuvinte jignitoare elevilor, profesorilor, părinţilor sau angajaţilor liceului; 

j) Să utilizeze un limbaj injurios în incinta instituţiei de învăţământ sau în alte locaţii 

unde liceul organizează activităţi educative; 

k) Să aibă un comportament provocator şi indecent; 

l) Să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau 

în afara perimetrului școlar; 

m) Să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau personalului 

școlii; 

n) Să împingă sau să lovească vreun elev al şcolii sau orice altă persoană aflată în 

instituţie; 

o) Să utilizeze bunuri ale colegilor fără permisiunea acestora; 

p) Să organizeze acţiuni ce împiedică desfăşurarea activităţii şcolii sau să producă panică 

în rândul elevilor şi cadrelor didactice; 

q) Să utilizeze telefoane mobile sau orice mijloace electronice sau de calcul, în timpul 

orelor, fără acordul profesorului. În timpul orelor de curs, telefoanele mobile ale elevilor 

sunt închise şi se găsesc în genţile elevilor sau, la cererea profesorului, pe măsuţa din sala 

de clasă amenajată în acest scop.  

r) Să deranjeze bunul mers al procesului de învăţare prin comportamente neadecvate; 

s) Să practice jocuri de noroc, să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări 

în perimetrul şcolii; în incinta liceului fumatul este interzis! 

t) Să distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, caietul 

clasei etc. Se interzice accesul elevilor la cataloage! 



 

32 
 

u) Să introducă în instituţie sprayuri colorante, lacrimogene, paralizante, materiale 

pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii) ş.a. care ar pune în pericol sănătatea celorlalţi; 

v) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în clasă sau în şcoală; 

w) Să lipsească de la efectuarea serviciului pe şcoală, conform planificării; sunt exceptate 

situaţiile motivate medical; 

z) Să fotografieze/ filmeze/ înregistreze video/ audio în incinta şcolii, fără acordul 

directorului sau să afişeze materiale în incinta liceului, fără acordul directorului. 

 

X.5. Recompensarea elevilor 

Art. 87 (1)Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi 

următoarele recompense: 

(a) evidenţierea în faţa colegilor clasei; 

(b) evidenţierea în cadrul paginii web a şcolii; 

(c) premii, diplome, medalii, cupe; 

(d) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară vor fi 

recompensaţi conform articolelor 115, 116, 117 din ROFUIP; 

(e) Se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie 

a tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă media 10 (zece) la purtare în toţi cei 4 ani de liceu, 

separat pentru profilul real şi pentru profilul umanist; 

(f) Se acordă elevilor premiile I, II, III şi menţiuni pentru rezultate deosebite 

obţinute la învăţătură şi disciplină, la sfârşitul anului şcolar, în limita a 25% din numărul 

total al elevilor clasei. 
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X.6. Sancţiunile aplicate elevilor 

Art. 88 (1) Regulile din liceu au la bază considerente legate de siguranţa individului, de 

respectul acestuia pentru semeni şi proprietate; ele sunt stabilite împreună cu elevii, explicate şi 

discutate cu aceştia, în scopul înţelegerii, acceptării şi adoptării acestora. 

(2) Orice sancţiune acordată elevului este proporţională cu greşeala comisă. Elevul va fi 

întotdeauna informat cu privire la sancţiunea primită. Sancţiunile sunt orientate către aspecte 

pozitive ale convieţuirii. 

(3) Nu este admisă în şcoală nicio formă de pedeapsă corporală. Violenţa fizică, hărţuirea, furtul, 

minciuna sau limbajul vulgar nu sunt acceptate, indiferent cine le produce. 

(4) În situaţia în care un elev este implicat într-un incident foarte serios sau s-a observat în timp o 

deteriorare generală a comportamentului, şcoala va informa şi invita imediat familia la o discuţie 

de analiză. Se vor stabili de comun acord cu părinţii şi în conformitate cu regulamentul şcolii, 

măsuri pentru ameliorarea situaţiei. 

Art. 89 (1) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt cele conform ROFUIP şi prezentului 

regulament. 

(2) Sancţiunile însoțite de mustrare scrisă și scăderea notei la purtare se consemnează în registrul 

de procese-verbale al Consiliului Profesoral, în dosarul Consiliului Clasei şi în catalogul clasei 

(cu precizarea documentului care a stat la baza scăderii calificativului/notei la purtare). 

(3) Sancţiunile vor fi aplicate de către diriginte sau director, după analiza evenimentelor și 

stabilirea modalității de sancționare a elevului/elevilor în cauză. 

(4) Ân cazul distrugerii bazei materiale a şcolii, părinţii elevilor vinovaţi vor suporta costurile 

bunului deteriorat, iar în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine 

colectivă (revine întregii clase);  

(5) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă R.O.I sunt sancţionaţi cu: 

a) observaţia individuală 
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b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral. 

c) mustrare scrisă 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei 

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

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă 

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

primitoare. 

h) preavizul de exmatriculare; 

i) exmatricularea. 

 

Art. 90 Criteriile de acordare a notelor la purtare sunt: 

Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu, sau 

la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la 

purtare cu câte un punct. Pentru învăţământul non-obligatoriu (cls. XI-XII), la 40 absenţe are loc 

exmatricularea, cu drept de înscriere, conform ROFUIP. 

Art. 91 Tabel cu detalii privind abaterile de la regulamentului intern: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Abaterea 

Măsuri de remediere/ 

Sancţiunea pentru prima 

abatere 

Măsuri de remediere/  

Sancţiunea pentru abatere 

repetată 

1. Nerespectarea ţinutei 

decente – uniformei – 

îmbrăcăminte nepotrivită 

cu statutul de elev 

 

Discuţii cu elevul în cauză 

Mustrare în faţa clasei 

Înştiinţarea părinţilor 

 

Scăderea notei la purtare cu 

un punct în funcţie de 

gravitatea indecenţei în ţinută 

sau lipsa uniformei 

( la a doua abatere) 
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2. Nerespectarea obligaţiei 

de a avea asupra sa şi a 

prezenta carnetul de elev 

Observaţie individuală 

Mustrare în faţa clasei 

Înştiinţarea părinţilor 

 

Scăderea notei la purtare cu 

un punct 

( la a doua abatere) 

3. Comportament indecent, 

agresiv, care contravine 

statutului de elev 

Referat 

Mustrare în faţa 

colectivului de elevi 

Înştiinţarea familiei 

Scăderea notei la purtare 

Referat 

Consiliere psihologică 

Scăderea notei la purtare 

 

4. Întârzieri repetate şi 

absenţe 

nemotivate 

Mustrare în faţa 

colectivului 

Discuţii cu părinţii 

 

 

Scăderea notei la purtare 

conform ROFUIP 

Convocarea Consiliului 

profesoral pentru 

exmatriculare - cls XI-XII la 

40 absenţe nemotivate 

Înştiinţarea familiei 

5. Întârziere în returnarea 

cărţilor împrumutate de la 

bibliotecă, deteriorarea sau 

pierderea cărţilor/ 

manualelor şcolare 

Sistarea împrumutului 

pentru 30 de zile 

 

Pierderea dreptului de 

împrumut 

Scăderea notei la purtare cu 

un punct 

6. Furtul unor obiecte din 

şcoală 

Sesizarea Poliţiei 

Consiliere psihopedagogică 

 

Referat 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară- cls. V-X 
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7. Deteriorarea bazei 

didactico - materiale 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Recuperarea pagubelor 

Convocarea părinţilor 

Recuperarea pagubelor 

Scăderea notei la purtare cu 

un punct 

8. Aducerea şi difuzarea unor 

materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea 

şi integritatea naţională a 

ţării, sau care cultivă 

violenţa, intoleranţa sau 

discriminarea 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă însoţită de 

scăderea notei la purtare cu 

3 puncte 

Referat 

Eliminare 3-5 zile însoţită de 

scăderea notei la purtare la 4. 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

 

9. Organizarea şi participarea 

la acţiuni care afectează 

desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care 

afectează frecvenţa la 

cursuri a elevilor, precum 

şi blocarea căilor de acces 

în spaţiile de învăţământ 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Mustrare scrisă însoţită de 

scăderea notei la purtare cu 

2- 4 puncte 

Referat 

Eliminare 3-5 zile însoţită de 

scăderea notei la purtare la 4. 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

 

10. Introducerea şi consumul 

în şcoală sau în perimetrul 

şcolii de droguri, 

etnobotanice, băuturi 

alcoolice şi alte substanţe 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Anunţarea Poliţiei 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Anunţarea Poliţiei 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 
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interzise 

 

Scăderea notei la purtare sub 

5 

11. Fumatul în şcoală sau în 

perimetrul şcolii, inclusiv 

utilizarea ţigării 

electronice 

Scăderea notei la purtare 

cu un punct 

Scăderea notei la purtare cu 3 

puncte 

12. Introducerea/ folosirea în 

şcoală sau în perimetrul 

acesteia a oricărui tip de 

armă albă, materiale 

pornografice sau 

instrumente care prin 

acţiunea lor pot afecta 

integritatea fizică şi psihică 

a elevilor şi a personalului 

angajat al liceului. 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Anunţarea Poliţiei 

 

Referat 

Convocarea părinţilor şi 

propunerea de scădere a notei 

la purtare, la 4. 

Anunţarea Poliţiei 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

 

13. Participarea la jocuri de 

noroc şi racolarea de colegi 

pentru acest gen de 

activităţi 

 

Referat 

Convocarea părinţilor. 

Scăderea notei la purtare 

 

Referat 

Convocarea părinţilor şi 

propunerea de scădere a notei 

la purtare la 4. 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

14. Apartenenţa sau racolarea 

de colegi pentru intrarea în 

grupuri infracţionale 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Scăderea notei la purtare 

Referat 

Anunţarea Poliţiei 

Exmatriculare cls. XI-XII 
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 Anunţarea poliţiei Mutare disciplinară cls. V-X 

15. Jigniri aduse colegilor sau 

personalului didactic, 

didactic-auxiliar, 

nedidactic al liceului 

(limbaj şi gesturi vulgare) 

 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Consiliere psihopedagogică 

Scăderea notei la purtare 

 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Scădere a notei la purtare la 

sub 5 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

 

16. Acte de violenţă directe sau 

participarea (complicitatea) 

la acte de violenţă, comise 

în şcoală sau în imediata 

apropiere. 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Consiliere psihopedagogică 

Scăderea notei la purtare 

 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Scădere a notei la purtare la 

sub 5 

Mutare disciplinară 

Exmatriculare cls. XI-XII 

17. Fotografierea / filmarea 

colegilor sau profesorilor 

fără acordul acestora şi 

publicarea acestor 

materiale în mass-media 

sau pe internet 

Referat 

Convocarea părinţilor 

Consiliere psihopedagogică 

Scăderea notei la purtare la 

5 

 

Referat 

Exmatriculare cls XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

Scădere a notei la purtare la 

sub 5 

 

18. Simularea unor conflicte, 

filmarealor şi publicarea în 

mass-media 

 

Referat 

Exmatriculare cls. XI-XII 

Mutare disciplinară cls.  

V-X 

Referat 

Exmatriculare cls XI-XII 

Mutare disciplinară cls. V-X 

 

19. Aruncarea obiectelor pe Scăderea notei la purtare Consiliere psihopedagogică 
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fereastră (lapte, corn etc) 

 

cu 1 punct 

Convocarea părinţilor 

Scăderea notei la purtare cu 2 

puncte 

20. Lansarea de anunţuri false 

cu privire la amplasarea 

unor obiecte explozive în 

incinta şcolii 

 

Scăderea notei la purtare 

cu 3 puncte 

Convocarea părinţilor 

Anunţarea Poliţiei 

 

Scăderea notei la purtare cu 4 

puncte 

Convocarea părinţilor 

Anunarea Poliţiei 

 

21. Nerespectarea sarcinilor 

privind serviciul pe 

clasă/şcoală 

 

Observaţie individuală 

Mustrare în faţa clasei 

Scăderea notei la purtare 

cu 1 punct 

Scăderea notei la purtare cu 2 

puncte (serviciul pe şcoal) şi 

cu 1 punct (serviciul pe clasă) 

 

22. Utilzarea telefoanelor 

mobile sau a altor 

dispozitive electronice în 

timpul orelor 

Scaderea notei la purtare 

cu 1 punct 

Convocarea părinţilor 

 

Scaderea notei la purtare cu 

2 puncte 

Convocarea părinţilor 

 

 

X.7. Transferul elevilor 

Art. 92 Consiliul de administraţie va aproba cererile de transfer ale elevilor care solicită să 

vină în liceu, numai cu respectarea prevederilor ROFUIP şi în următoarele condiţii 

specifice: 

- există locuri libere la clasa la care se solicită transferul 

- media generală este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care 

se solicită transferul 
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- sunt promovate examenele de diferenţă, în situaţia în care se solicită transferul la o 

specializare diferită 

- media la purtare în anul şcolar precedent transferului este de 10 (zece) la orice 

nivel de învăţământ, fapt dovedit cu documente şcolare 

- media elevului în anul precedent este minim 9,00 la clasele IX-XII la profiliul 

umanist şi minim 8,50 la clasele IX-XII profilul real, fapt dovedit cu documente şcolare 

- elevul obţine rezultate bune la testarea interdisciplinară organizată de Liceul 

Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi, după cum urmează: 

Pentru învăţământul liceal: 

a) la specializarea matematică – informatică, testare la: matematică, informatică, fizică; 

b) la specializarea ştiinţe ale naturii, testare la: matematică, chimie, biologie; 

c) la specializarea ştiinţe sociale, testare la: limba şi literatură română, istorie, ştiinţe socio-

umane (conform programei); 

d) la specializarea filologie, testare la: limba şi literatura română, limba şi literatura 

modernă, istorie. 

Pentru învăţământul gimnazial:  

- testare la: limba şi literatura română, matematică şi o limbă modernă (limba engleză/ 

limba franceză/ limba spaniolă). 

Art. 93 La clasele a IX-a nu se admit transferuri în semestrul I. 

 

X.8.  Încetarea calităţii de elev 

Art. 94 Calitatea de elev încetează: 

(1) la absolvirea clasei a VIII-a/a XII-a; 

(2) în cazul abandonului şcolar; 
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(3) la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal conform prevederilor prezentului 

regulament, caz în care elevii se consideră retraşi; 

(4) în cazul transferului către o altă unitate de învăţământ. 

  

X.9. Consiliul elevilor 

Art. 95 Se constituie Consiliul elevilor din reprezentanţii claselor, având ca profesor coordonator 

consilierul educativ al liceului. Atribuţiile Consiliului elevilor sunt: 

1. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite 

2. propune realizarea activităţilor extraşcolare 

3. creează feed-back-ul: Consiliul de administraţie - elevi 

4. colaborează cu Consiliul profesoral în vederea consolidării empatiei profesor - elev 

5. propune programe de îmbogăţire a ethos-ului liceului prin organizarea unor activităţi 

ale comunităţii şcolare 

6. participă la conceperea, redactarea şi apariţia revistei şcolii 

7. evaluează rezultatele la învăţătura ale fiecărei clase prin liderul clasei care este 

membru al Consiliului elevilor 

8.se implică în eradicarea faptelor de indisciplină. 

 

Capitolul XI - EXAMENE ORGANIZATE DE LICEU 

 

Art. 96 Examenele organizate de Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi sunt: 

a) examene de corigenţă; 

b) examene de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi; 

c) examene de diferenţă pentru elevii care se transferă de la instituţii şcolare ce au 

funcţionat după un alt tip de curriculum şi nu au parcurs discipline de studiu care sunt 
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prevăzute în trunchiul comun al curriculumului naţional. Nu se susţin examene de 

diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii; 

d) examen de admitere in clasa a V-a cu două probe: limba şi literatura română şi 

matematică, conform regulamentului specific al Proiectului „Cantemir – Junior”; 

e) examen de admitere în clasa a V-a la clasele cu predare intensivă a limbii engleze. 

Examenul constă în evaluarea competenţelor elevilor la limba engleză; 

f) examen de admitere în clasa a IX–a la clasele cu predare intensivă a limbii 

engleze; 

g) testare interdisciplinară pentru trnsferul elevilor la Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iaşi. 

 

Capitolul XII – PĂRINŢII 

 

Art. 97 Colaborarea părinţilor cu liceul, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională, 

realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii, cât şi unitatea de învăţământ sunt 

obiective majore. 

Art. 98 (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor 

elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează sedinţa. 

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

primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei membri. Aceştia au următoarele funcţii: 

preşedinte, membru, casier. 

(4) Dirigintele sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a 

părinţilor, ori de câte ori este necesar. 
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(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în Asociaţia 

Părinţilor din liceu şi în Consiliul clasei. 

Art.99 Comitetul de părinţi are atribuţiile stabilite prin ROFUIP şi de Asociaţia Părinţilor 

din liceu. 

Art. 100 Consiliul reprezentativ al părinţilor este reprezentat prin Asociaţia Părinţilor din 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, cu regulament şi statut propriu de funcţionare. 

Art. 101 Părinţii sunt responsabili pentru abaterile comportamentale ale propriului copil şi 

trebuie să cunoască şi să accepte regulile de disciplină ale şcolii. Elevii care au împlinit 

vârsta de 18 ani sunt responsabili pentru faptele lor. 

Art. 102 Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor au următoarele obligaţii: 

a) Să supravegheze în mod activ şi diligent asupra aplicării prezentelor norme de către 

copiii pe care îi reprezintă; 

b) Să răspundă directă pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii cauzate de către 

copiii pe care îi reprezintă; 

c) Să-şi asume reponsabilitatea pentru comportamentul negativ al copiilor pe care îi 

reprezintă; 

d) Să verifice săptămânal  carnetului de note al elevilor; în cazul informărilor on-line vor 

transmite mail de confirmare; 

f) Să prezinte toate documentelor solicitate de şcoală; 

g) Să respecte programul liceului 

h) Să ia legătura, cel puţin o dată pe lună, cu profesorul diriginte pentru a se informa cu 

privire la evoluţia elevului (situaţia şcolară, frecvenţa, ţinuta morală şi vestimentară, 

conduita). 
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i) Să nu agreseze fizic, psihic sau verbal  cadrele didactice, personalul unităţii de  

învăţământ şi nici elevii şi să nu se prezinte la şcoală în stare de ebrietate; să trateze cu 

respect instituţia şcolară şi reprezentanţii ei. 

j) Să transfere elevul de gimnaziu de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi la şcoala 

de circumscripţie la care este arondată locuinţa sa, în cazul în care elevul nu se integrează 

în colectivul clasei din care face parte sau nu respectă normele şcolii. 

k) Să asigure frecvenţa zilnică la cursuri şi ţinuta decentă a elevului şi să informeze şcoala 

de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program. 

l) Să se prezinte personal la şcoală pentru a înmâna dirigintelui adeverinţa medicală a  

elevului, care este vizată de medicul şcolar al liceului, în vederea motivării absenţelor, în cel 

mult 7 zile de la revenirea elevului la şcoală. 

m) Să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, care ar 

putea prejudicia prestigiul şcolii. 

n) Să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de 

a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului. 

o) Să participe la şedinţele cu părinţii pe clasă şi să aibă reprezentant în Asociaţia 

Părinţilor Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. 

p) Să se întâlnească cu cadrul didactic care l-a invitat la şcoală în spaţiul de aşteptare al 

liceului. 

q) Să  nu  înregistreze   prin  niciun  procedeu  activitatea  didactică,  să  nu  filmeze  şi  să  

nu fotografieze în perimetrul şcolii. 

r) Să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat  elevul numai prin 

discuţii amiabile, cu cadrul didactic implicat, cu profesorul diriginte şi cu directorul 

liceului.  
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s) Să nu recurgă la reclamaţii, petiţii sau sesizări înainte de a discuta cu profesorul implicat 

în conflict şi cu dirigintele clasei. 

t) Să nu-şi întemeieze reclamaţiile, petiţiile sau sesizarile pe acuze nefondate, ci numai pe 

dovezi autentice.  

Art. 103 Părinţii nu trebuie să întrerupă programul şcolar, mesajele urgente se vor 

transmite prin profesorul de serviciu.  

Art. 104 Liceul îşi rezervă dreptul de a anunţa autorităţile competente dacă un părinte nu 

îşi exercită corect dreptul de creştere a copilului. 

Art. 105 Nu i se va permite intrarea în şcoală părintelui aflat în stare de ebrietate sau în 

orice altă stare fizică sau psihică care pericliteaza siguranţa fizică a elevilor şi a 

personalului liceului.  

Art. 106 Părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor au următoarele drepturi: 

a) să solicite întrevederi cu dirigintele clasei pentru discuţii despre evoluţia/ 

comportamentul elevilor; 

b) să facă propuneri privind îmbunătăţirea calităţii activităţii liceului. 

 

Capitolul XIII – DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 107 (1) Prezentul regulamentul intern se aduce la cunostinţă salariaţilor, elevilor şi 

părinţilor prin grija angajatorului şi  produce efectele din momentul semnării acestora de luare la 

cunoştinţă. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, vechiul Regulament Intern al liceului îşi 

încetează activitatea. 

Art. 108 Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern se face prin decizie 

internă şi este supusă procedurilor de informare prevăzute.  
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Art. 109 Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este ales o dată 

la doi ani şi validat anual.     

Art. 110 (1) Regulamentul intern adoptat de către Consiliul profesoral, a fost aprobat în 

Consiliul de Administraţie, fapt ce îi conferă caracter obligatoriu pentru elevii înscrişi la Liceul 

Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, părinţii/ tutorii legali ai acestora, personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

(2) Atât personalul de conducere, didactic, didactic - auxiliar, nedidactic, cât şi elevii şi părinţii 

vor lua cunoştinţă, sub semnătură (proces-verbal) de obligativitatea respectării normelor cuprinse 

în prezentul regulament şi vor răspunde în acest sens. Necunoaşterea conţinutului sau ignorarea 

deliberată nu absolvă de răspundere şi nu poate fi invocată drept scuză de către personalul de 

conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, elevi sau părinţi. 

(3) Acest regulament se aplică în cazul tuturor activităţilor organizate de şcoală, atât în incinta 

instituţiei şcolare, cât şi în locaţiile în care au loc vizite, excursii, tabere, serbări etc. 

(4) Prezentul regulament intern se va aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, personalului didactic 

auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor prin 

prezentarea acestuia în cadrul şedinţelor Consiliului profesoral, prin prezentarea conţinutului 

acestuia în cadrul şedinţelor cu părinţii, prin transmiterea pe e-mail. 

 

DIRECTOR, 

PROF.DR. ANCA DIMITRIU 

 


