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REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
al 

Colegiului Național „Nicolae Titulescu”, Pucioasa
CADRUL LEGAL

Prezentul  regulament  a  fost  înntocmit  pe  baza  Regulamentului  de  organizare  s i  funct ionare  a
unitațt ilor  de  înnvațt ațmannt  preuniversitar  (ROFUIP),  aprobat  prin  OMEC nr.  5447/2020,  a  Legii
Educat iei  Nat ionale  nr.  1/  2011,  cu  modificațrile  s i  completațrile  ulterioare,  înn  conformitate  cu
Statutul  elevului  aprobat  prin  Ordinul  MENCS  nr.  4742  din  10.08.2016  s i  cu  Ordinul  comun
MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea mațsurilor de organizare a activitațţii  înn cadrul
unitațţilor/instituţiilor de înnvațţațmannt înn condiţii de siguranţa ț epidemiologica ț pentru prevenirea
înmbolnațvirilor cu virusul SARS-CoV-2.   

Lista abrevierilor:
CA Consiliul de Administrat ie
CEAC Comisia pentru evaluarea s i asigurarea calitațt ii
CNNT Colegiul Nat ional NNicolae Titulescu” Pucioasa
CP Consiliul Profesoral
ISJ Inspectoratul S colar Judet ean
MEC Ministerul Educat iei s i  Cercetațrii 
OMEN Ordinul Ministrului Educat iei Nat ionale
ROFCNNT Regulamentul de organizare s i Funct ionare al Colegiului Nat ional NNicolae 
Titulescu” Pucioasa
ROFUIP Regulamentul pentru organizarea s i funct ionarea unitațt ilor din înnvațt ațmanntul 
preuniversitar
SIIIR Sistemul informatic integrat al înnvațt ațmanntului din Romannia
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DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 
Prezentul regulament cont ine prevederi privind organizarea procesului instructiv-educativ, 
activitatea cadrelor didactice s i a elevilor din C.N.” Nicolae Titulescu” Pucioasa , s i este elaborat
înn conformitate cu NRegulamentul de organizare s i funct ionare a unitațt ilor de înnvațt ațmannt 
preuniversitar”, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 s i cu prevederile Legii Educat iei Nat ionale 
Nr. 1/2011, cu modificațrile s i completațrile ulterioare s i Ordinul 5487/1494/2020 pentru 
aprobarea mațsurilor de organizare a activitațţii înn cadrul unitațţilor/instituţiilor de înnvațţațmannt 
înn condiţii de siguranţaț epidemiologicaț pentru prevenirea înmbolnațvirilor cu virusul SARS-CoV-
2

Art. 2 
Regulamentul de Organizare s i Funct ionare (denumit înn continuare ROF ) a fost dezbațtut înn 
Consiliul profesoral, înntrunit înn data 26.10.2020,  a fost aprobat înn Consiliul de administrat ie din  
29.10.2020  fapt ce îni conferaț caracterul obligatoriu pentru elevi, cadre didactice, personalul 
didactic auxiliar s i personalul nedidactic. Prevederile regulamentului au fost luate la cunos tint aț 
sub semnațturaț de cațtre toate categoriile de persoane. 
Art. 3. 
ROF se aplicaț înn cazul tuturor activitațt ilor organizate de cațtre personalul unitațt ii de înnvațt ațmannt, 
atant înn incinta  C.N.” Nicolae Titulescu” Pucioasa, cant s i înn afara acestuia. 

Art. 4. 
(1) ROF poate  fi   revizuit  anual  sau ori  de  cante  ori  este  nevoie,  cu acordul  Consiliului  de

administrat ie s i al Consiliului profesoral;
(2) Nicio modificare a ROF nu poate avea efecte retroactiv.
(3) Respectarea Regulamentului de organizare s i funct ionare al CNNT este obligatorie pentru

personalul  didactic,  didactic  auxiliar,  nedidactic  s i  pentru  elevi.   Nerespectarea
prevederilor acestuia constituie abatere s i se sanct ioneazaț conform prevederilor legale.

(4) Conducerea  CNNT  îns i  fundamenteaza ț deciziile  pe  dialog  s i  consultare,  promovannd
participarea pațrint ilor la viat a s colii, respectannd dreptul la opinie al elevului s i asigurannd
transparent a  deciziilor  s i  a  rezultatelor,  printr-o  comunicare  periodica ț s i  adecvataț,  înn
conformitate  cu  Legea  educat iei  nat ionale  nr.  1/  2011,  cu  modificațrile  s i  completațrile
ulterioare.

(5)  CNNT se  organizeaza ț şi  funcţioneaza ț pe  baza  principiilor  stabilite  înn  conformitate  cu
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificațrile şi completațrile ulterioare.

3



                                                                    

                                         Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovița
Tel./Fax: 0245760489 |  web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

                                                                                                                                             
CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PROCESULUI  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  LA CNNT

Formațiunile de studiu
Art. 5
(1)Inn CNNT, format iunile de studiu cuprind clase de gimnaziu  s i liceu, cu efective de maximum 30

de elevi, cu except ia cazurilor care au aprobarea ISJ Danmbovit a.

(2)Fiecare clasaț este coordonataț de un profesor diriginte, desemnat de Consiliul de Administrat ie
al CNNT,  la propunerea directorului; 

(3)Limbile straține studiate sunt: limba englezaț (limba 1), limba francezaț (limba 2) s i limba ital -
ianaț (limba 3).

(4)  La  înnscrierea înn  CNNT,  se  asiguraț,  de regulaț,  continuitatea  studiului  limbilor  moderne,  înn
funct ie de oferta educat ionalaț a liceului.

(3) Pentru  a  se  evita  înmpațrt irea  excesiva ț a  elevilor  înn  grupe  de  studiu  al  limbilor  moderne,
directorul CNNT poate interveni, la solicitarea scrisaț a pațrint ilor sau sust inațtorilor legali, pentru
schimbarea ordinii de studiere a celor douaț limbi moderne sau chiar pentru modificarea lor, cu
condit ia ca elevii saț aibaț competent ele necesare studiului acestora.

Programul de funcționare 
 Art. 6 

(1) Programul colegiului  se desfațs oaraț înn douaț schimburi: 

  -pentru scenariul galben și verde:
a. Schimbul  I: de la 8.00 la 12.55/13.45, clasele a V-VIII-a, a XI-a, a XII-a;
b. Schimbul  a II-a: de la 13.55 ( sau 13.05 înn zilele înn care sunt programate 7 ore) la 18.50, 
clasele a IX-a s i a X-a.
- Pentru scenariul roșu: un singur schimb,  (8.00-14.15) pentru toate clasele. 

Desfațs urarea  activitațt ii  fiind  reglementata ț de  Procedura  operationala ț privind  modalitațt ile  de
desfațs urare a activitațt ilor didactice on-line.

(2) Inn CNNT, durata orei de curs este de: 
45 minute, 10 minute pauza înn interiorul orei de curs,  s i 5 minute pauzaț dupaț fiecare oraț de curs
– înn scenariul galben s i verde; 
45minute ora s i 10 minute pauza înn scenariul ros u, 

50 minute cu 10 minute pauza înn condit ii normale.
(3) Inn situaţii  obiective,  cum ar fi  epidemii,  intemperii,  calamitațţi,  alte situaţii  excepţionale,

cursurile  şcolare  fat a ț înn  fat a ț  pot  fi  suspendate  pe  o  perioada ț determinataț,  potrivit
reglementațrilor aplicabile.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, dupaț caz:
a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unitațţii  de înnvațţațmannt,

precum şi la nivelul unitațţii de înnvațţațmannt - la cererea directorului, înn baza hotațranrii
consiliului  de  administraţie  al  unitațţii,  cu  informarea  inspectorului  şcolar  general  ,
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respectiv  cu  aprobarea  inspectorului  şcolar  general  şi  informarea  Ministerului
Educaţiei şi Cercetațrii;

b)  la  nivelul  grupurilor  de  unitațţi  de  înnvațţațmannt  din  acelaşi  judeţ  -  la  cererea
inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;

c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei s i cercetațrii ca urmare
a  hotațranrii  Comitetului  Judet ean  pentru  Situat ii  de  Urgent aț,  respectiv  Comitetul
Nat ional pentru Situat ii de Urgent aț(CJSU / CNSU), dupaț caz. 

         (5 ) Suspendarea cursurilor este urmataț de mațsuri privind parcurgerea integralaț a programei
şcolare prin modalitațt i alternative stabilite de consiliul de administrat ie al unitațt ii de înnvațt ațmannt.
         (6) Inn situaţii excepţionale, ministrul educaţiei s i cercetațrii poate emite instruct iuni s i cu alte
mațsuri specifice înn vederea continuațrii procesului educaţional. 
        (7) Reluarea activitațt ilor didactice care presupun prezent a fizicaț a elevilor înn unitațt ile de
înnvațt ațmannt preuniversitar se realizeazaț cu respectarea prevederilor legale înn vigoare. 
        (8) Inn situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarațrii stațrii de urgent aț/alertaț, Ministerul
Educaţiei  şi  Cercetațrii  elaboreaza ț s i  aprobaț,  prin ordin al  ministrului,  metodologia – cadru de
organizare s i desfațs urare a activitațt ilor prin intermediul tehnologiei s i al internetului.

(9) Orarul  s colii  ,  pentru scenariul  galben si  verde/  rosu ,  t ine  cont  de  curba  de  efort  a
elevilor, precum s i de repartizarea pe zile a profesorilor care au norma înmpațrt itaț înn mai
multe unitațt i de înnvațt ațmannt s i  s-a aprobat de Consiliul de administrat ie la înnceputul de
an s colar, a fost afis at înn cancelarie s i pe exteriorul us ilor sațlilor de clasaț.

        (10)Dupaț aprobarea orarului de cațtre Consiliul de administrat ie, acesta nu mai poate fi     
             modificat decant cu aprobarea aceluias i for. 

Accesul în incinta Colegiul Național „Nicolae Titulescu”
Art. 7
(1) Accesul  elevilor  înn  incinta  CNNT este  permis  pe  intrațrile  din  Bulevardul  Trandafirilor
nr.139 s i str. Independent ei. Ies irea din noua incintaț a  colegiului  se va face prin aceleas i locuri.
(2) Este  interzisa ț elevilor  pațrațsirea  perimetrului  CNNT pe  perioada  desfațs urațrii  orelor  de
curs.  Situat iile  except ionale  sunt  tratate  înn  procedura  operat ionala ț Asigurarea  securității  și
siguranței în mediul școlar.
(3) Inn incinta CNNT, orice persoanaț din afara s colii este legitimataț de personalul de pazaț de la
poartaț s i înndrumataț, înn funct ie de solicitare, cațtre secretariat sau  profesorul de serviciu. Exceptie
de la acesta regulaț face perioada stațrii de alertaț generataț de contextul epidemiei Sars-Cov-2, cannd
accesul înn incintaț este restrict ionat. Au acces înn institut ie numai elevii s i personalul institut iei.????
(4) Persoanele straține au acces înn CNNT cu obligat ia înnregistrațrii datelor personale înn registrul
de intrare – ies ire disponibil la poartaț.
(5) Personalul de pazaț poate interzice accesul înn s coalaț persoanelor care nu se legitimeazaț.
(6) Daca ț sigurant a  s colii  este  periclitataț,  directorul  poate  interzice  accesul  persoanelor  înn
cauzaț înn interiorul CNNT, chiar dacaț acesta se legitimeazaț.

Serviciul pe școală
5
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Art. 8
(1) Inn CNNT se organizeazaț permanent, pe durata desfațs urațrii cursurilor, serviciul pe s coalaț al
cadrelor didactice s i, înn situat ii except ionale sau cazuri de fort a ț majoraț, al personalului didactic
auxiliar. Serviciul pe s coalaț este asigurat  de doi  profesori  (cante unul pentru fiecare schimb), de
regulaț, înn zilele înn care aces tia nu au ore sau au mai put ine ore.
Art. 9
Sarcinile profesorilor de serviciu:
(a) Se prezintaț la s coalaț cu 15 minute înnainte de înnceperea programului;
(b) Innainte de înnceperea cursurilor, verificaț starea de curațt enie/ igienaț a s colii;
(c) Supravegheazaț starea de disciplinaț a elevilor înn timpul pauzelor;
(d) Supravegheazaț saț nu se exercite presiuni s i amenint ațri asupra elevilor;
(e) Semnaleazaț absent a de la program a cadrelor didactice;
(f) Anunt a ț conducerea  s colii  s i,  înn  cazul  producerii  unor  evenimente  deosebite  (furturi,
incendii, amenint ațri prin telefon etc.), organele de ordine s i de intervent ie;
(g) Asiguraț securitatea  cataloagelor, a condicilor de prezent aț, a caietelor de procese-verbale s i
evident aț a vizitatorilor. Securitatea acestor documente este asigurataț de serviciul secretariat 
(h) Inn lipsa directorilor, înntanmpinaț inspectorii ISJ Danmbovit a, reprezentant ii MEC etc.;
(i) Inntocmesc,  la  sfanrs itul  programului,  un  proces-verbal,  înn  registrul  special,  înn  care
consemneazaț modul înn care s-a desfațs urat programul s i evenimentele deosebite care au avut loc
înn timpul serviciului;
(j) Opres te alimentarea cu electricitate a aparaturii electronice folosite înn cancelarie;
(k) Asigura ț evacuarea elevilor  înn  cazuri  de urgent a ț (cutremure,  incendii  etc.)  înmpreuna ț cu
profesorii claselor s i personalul ment ionat înn procedura specificaț;

CAPITOLUL III
ASIGURAREA SIGURANȚEI ÎN INCINTA  CNNT

Art. 10
(1) Asigurarea securitațt ii s i sigurant ei înn perimetrul CNNT este procedura operat ionala ț care
stipuleaza ț aspectele  care  contribuie  la  asigurare  unui  climat  s colar  de  ordine,  de  confort  s i
sigurant aț;
(2) Purtarea mațs tii de protect ie este obligatorie înn incinta CNNT s i înn proximitatea institut iei
înn conditiile s i perioadele prevațzute de legislatie.
(3) Clațdirea s colii va fi ment inutaț înn condit ii de curațt enie pentru ment inerea sațnațtațt ii elevilor
înn conformitate cu Ordinul MEC/MS nr. 5487/1494/2020 (ANEXA Nr. 1B: Model plan-cadru de
curațţenie şi dezinfecţie pentru unitațţi de înnvațţațmannt).
(4) Comportamentul elevilor va fi înntotdeauna corect, atant înn relat iile cu ceilalt i elevi, cant s i cu
personalul s colii s i restul cetațt enilor. Inn cadrul tuturor activitațt ilor legate de scoalaț, elevii vor avea
un comportament corespunzațtor, cons tientizannd faptul caț reprezintaț CNNT;
(5) Insultarea  s i/sau  hațrt uirea  persoanelor  este  abatere  disciplinara ț s i  se  sanct ioneazaț
conform prevederilor ROFUIP;
(6) Fumatul este interzis înn incinta s i înn perimetrul CNNT;
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(7) Inn pauze este interzisaț ies irea elevilor din perimetrul CNNT. Inn  contextul epidemiei Sars-
Cov-2 pauzele sunt decalate pe clase s i  intervale de timp astfel  înncant  sa ț se  limiteze înntanlnirea
elevilor din clase diferite s i saț se asigure mațsurile de combatere a rațspanndirii Coronavirus. 
(8) Elevii  poarta ț rațspunderea  pentru  bunurile  lor,  pe  parcursul  desfațs urațrii  programului
s colar;
(9) Elevii vor avea un comportament civilizat înn s coalaț s i înn afara ei; limbajul utilizat va fi unul
civilizat.
Art.11
      Taberele, excursiile, expedit iile s i celelalte activitațt i înn aer liber vor fi organizate cu respectarea
OMEN nr. 3060/2014 si OMEN nr. 3637/2016.
Art.12
(1) Conducerea CNNT s i profesorii de serviciu sunt persoane autorizate saț controleze înn orice
moment respectarea prevederilor legate de ROF- CNNT înn perimetrul s colar.
(2) Dirigintele  informeaza ț pațrint ii/  tutorii  elevilor  înn  cazul  înn  care  aces tia  au  înncațlcat
regulamentul s colar.
(3) Conducerea CNNT, Consiliul Clasei  asiguraț gestionarea cazurilor înn care existaț înncațlcațri ale
ROF.

CAPITOLUL IV
MANAGEMENTUL CNNT

Art. 13 
Managementul  CNNT  este  asigurat  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  Educat iei  Nat ionale
nr.1/2011,  cu  modificațrile  s i  completațrile  ulterioare,  ale  NRegulamentul  de  organizare  s i
funct ionare  a unitațt ilor  de înnvațt ațmannt  preuniversitar”,  aprobat prin OMEC nr.  5447/2020, ale
Legii 53/2003 (Codul Muncii) s i ale Regulamentului intern al CNNT”, Ordinul 5487/1494/2020
pentru  aprobarea  mațsurilor  de  organizare  a  activitațţii  înn  cadrul  unitațţilor/instituţiilor  de
înnvațţațmannt înn condiţii de siguranţa ț epidemiologica ț pentru prevenirea înmbolnațvirilor cu virusul
SARS-CoV-2
(1) Art. 14  Consiliul de Administrat ie  îns i  exercita ț atribut iile conform prevederilor ROFUIP
aprobat  prin   OMEC  nr.  5447/2020  s i  Metodologiei  –  cadru  de  organizare  s i  funct ionare  a
consiliului  de  administrat ie  din  unitațt ile  de  înnvațt ațmannt  preuniversitar,  aprobata ț prin  Ordinul
MENCS  nr.4619/22.09.2014, cu modificațrile s i completațrile ulterioare aprobate prin Ordinul MEN
Nr. 3.160/1.02.2017. 

(1) CNNT  este condus de un Consiliu de Administrat ie, compus din 9 membri ales i conform
reglementațrilor înn vigoare, dupaț cum urmeazaț: 

(a) Directorul C.N.”Nicolae Titulescu” Pucioasa;
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(b) 3 reprezentant i ai cadrelor didactice, alese prin vot secret înn cadrul unei s edint e a Consiliu-
lui Profesoral; 

(d) 1 reprezentant al Primarului; 

(e) 2 reprezentant i ai Consiliului Local;
(f) 1 reprezentant ai pațrint ilor, ales de Comitetul Reprezentativ al Pațrint ilor, 

(g) 1 reprezentant al elevilor, care a înmplinit 18 ani, desemnat de Consiliul S colar al Elevilor;

(2) Directorul CNNT este pres edintele Consiliului de Administrat ie;
(3) Consiliul de administrat ie funct ioneazaț înn baza unui regulament propriu.
(4) Reprezentant ii  cadrelor  didactice  sunt  desemnate  prin  vot  secret  de  cațtre  membrii

consiliului profesoral, pe criterii de competent aț.
(5) Consiliul de Administrat ie al CNNT coordoneazaț înntreaga activitate s colaraț înn domeniile

curricular,  extracurricular,  al  programelor  de  dezvoltare  a  unitațt ii,  de  activitate  cu
comunitatea localaț, politica salarialaț, financiaraț, de personal, administrativaț etc. 

(6) La  s edint ele  Consiliului  de  Administrat ie  participaț,  de  regulaț,   reprezentanti  ai
sindicatelor existente înn unitate, cu statut de observator. Absent a acestora  nu invalideazaț
deciziile membrilor cu drept de vot.

(7) Atribut iile  Consiliului  de  administrat ie  sunt  prevațzute  de  Legea  Educat iei  Nat ionale,
Legea  1/  2011 cu modificațrile  s i  completațrile  ulterioare,  s i  de  OMEN 4619/2014 cu
modificațrile  s i  completațrile  ulterioare,  OMEN   Nr.  3.160/1.02.2017.  pentru  aprobare
Metodologiei  cadru  de  organizare  s i  funct ionare  a  Consiliului  de  administrat ie  din
unitațt ile de înnvațt ațmannt preuniversitar. 

(8) Cadrele didactice care au copii înn unitatea de înnvațţațmannt nu pot fi desemnate ca membri
reprezentanţi  ai  pațrinţilor  înn  consiliul  de  administraţie  al  unitațţii  de  înnvațţațmannt,  cu
excepţia situaţiei înn care consiliul reprezentativ al pațrinţilor şi asociaţia de pațrinţi, nu pot
desemna alţi reprezentanţi.

(9)  Inn  situat ii  obiective,  cum ar fi  calamitațt i,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte  situat ii
except ionale, s edint ele consiliului de administrat ie se pot desfațs ura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare, înn sistem de videoconferint aț.

(10) Atribut iile membrilor CA sunt stabilite la fiecare înnceput de an s colar. 

Art. 15. 
(1) S edint ele Consiliului de administrat ie au loc lunar sau la ori de cante ori este cazul. 
(2) Procesul-verbal  este  consemnat  înn  Registrul  special  de  cațtre  secretarul  CA numit  prin
decizia directorului, înn consultare cu Consiliul Profesoral, la înnceputul anului s colar. 
(3) Pe baza procesului-verbal semnat de tot i participant ii se emit Hotațranri CA, consemnate înn
Registrul de Hotațranri CA. 

Responsabilitățile conducerii 
 Art. 16. 
(1) Conducerea CNNT este asigurataț de un director s i un director adjunct. 
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(2) Directorul  are  atribut iile  prevațzute  înn  Fis a  individuala ț a  postului  elaborata ț de
Inspectoratul S colar Judet ean Danmbovit a pe baza prevederilor Regulamentului de organizare s i
funct ionare a unitațt ilor de înnvațt ațmannt preuniversitar aprobat prin OMEN 5447/2020.
(3) Directorul   înncheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.
(4) Directorul: 

(a) Exercitaț conducerea executivaț a unitațt ii de înnvațt ațmannt, înn conformitate cu atribut iile con-
ferite de lege, cu cele prevațzute de Regulamentul de organizare s i funct ionare a unitațt ilor de înn-
vațt ațmannt preuniversitar, cu hotațranrile Consiliului de administrat ie al unitațt ii de înnvațt ațmannt, pre-
cum s i cu alte reglementațri legale, ale cațror dispozit ii le duce la înndeplinire; 

(b) Exercitarea funcţiei de ordonator de credite a) propune consiliului de administraţie, spre
aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetaraț; b) rațspunde de înncadrarea înn buge-
tul aprobat al unitațţii de înnvațţațmannt; c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare,
cu respectarea prevederilor legale; d) rațspunde de gestionarea bazei materiale a unitațţii de înn-
vațţațmannt.

(c)  Inn exercitarea funcţiei de angajator, directorul are urmațtoarele atribuţii: a) angajeazaț per-
sonalul din unitate prin înncheierea contractului individual de muncaț; b) înntocmeşte, conform legii,
fişele posturilor pentru personalul din subordine; c) rațspunde de evaluarea periodicaț, formarea,
motivarea personalului din unitate;

(d) Coordoneazaț direct activitatea personalului  didactic auxiliar s i nedidactic.

(e) Are drept s i obligat ie de înndrumare s i control asupra activitațt ii înntregului personal salariat
al unitațt ii de înnvațt ațmannt; 

(f) Aprobaț vizitarea unitațt ii de înnvațt ațmannt s i asistent a la orele de curs sau la activitațt i s co-
lare/ extras colare, efectuate de cațtre persoane din afara unitațt ii  de înnvațt ațmannt,  cu respectarea
prevederilor legale înn vigoare. 

(5) Directorul adjunct îns i desfațs oaraț activitatea înn subordinea directorului. Directorul adjunct
înndeplines te atribut iile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fis a
postului s i  preia toate prerogativele directorului înn lipsa acestuia, la solicitarea directorului,  cu
aprobarea Consiliului de administrat ie; 
(6) Atribut iile  directorului  pot  fi  preluate s i  de membrii  Consiliului  de administrat ie  cadre
didactice ale unitațt ii;

(7) Directorul adjunct rațspunde de activitatea educativaț s colaraț s i extras colaraț din unitatea de
înnvațt ațmannt,  coordoneaza ț direct  activitatea  dirigint ilor  ,  activitatea  Comisiei  de  Curriculum,
Comisia pentru Control Managerial Intern, s i rațspunde de activitatea acestuia; de asemenea, înn-
deplines te s i alte atribut ii, trasate de consiliul de administrat ie sau de director.

(8) Structura de personal s i organizarea acestuia se stabilesc prin organigramaț, prin s tatele de
personal s i prin proiectul de înncadrare ale CNNT la înnceputul fiecațrui an s colar.

(9) Prin organigrama CNNT se stabilesc: structura de conducere s i ierarhia internaț, organis-
mele consultative, comisiile s i celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte
structuri funct ionale prevațzute de legislat ia in vigoare.
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(10) Organigrama se propune de cațtre director la înnceputul fiecațrui an s colar, se aprobaț de cațtre
CA s i se înnregistreazaț ca document oficial la secretariatul unitațt ii de înnvațt ațmannt.

CAPITOLUL V 
ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE DIN CNNT

Consiliul Profesoral 
Art. 17
(1) Consiliul Profesoral este alcațtuit din totalitatea cadrelor didactice care predau la CNNT
înntr-un an s colar; 
(2) Personalul didactic de conducere, de predare are dreptul saț participe la toate şedinţele
consiliilor profesorale din unitațţile de înnvațţațmannt unde înşi desfațşoaraț activitatea şi are obligaţia
de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de înnvațţațmannt unde declaraț, înn scris,
la  înnceputul  fiecațrui  an  şcolar,  ca ț are  norma  de  bazaț.  Absenţa  nemotivata ț de  la  şedinţele
consiliului profesoral se consideraț abatere disciplinaraț.
(3)  Cvorumul necesar pentru înntrunirea înn şedinţaț a Consiliului profesoral este de 2/3 din
numațrul  total  al  membrilor,  cadre  didactice  de  conducere,  de  predare,  cu  norma de baza ț înn
unitatea de înnvațţațmannt.

(4) Pres edintele Consiliului Profesoral este directorul liceului;

(5) Secretarul Consiliului Profesoral este numit din ranndul cadrelor didactice titulare cu normaț
înntreagaț, prin decizia directorului, înn consultare cu Consiliul Profesoral, la înnceputul anului s colar; 

(6) Atribut iile  Consiliului  Profesoral  sunt  prevațzute  înn  Art.  54-55  al  ROFUIP, aprobat  prin
OMEC nr. 5447/2020;

(7) Consiliul Profesoral se înntrunes te cel put in o dataț pe lunaț, sau la nevoie. Consiliul Profeso-
ral poate fi convocat de director sau de 2/3 din cadrele didactice ale unitațt ii. 

(8)  Hotațranrile  se  adopta ț prin  vot  deschis  sau  secret,  cu  cel  puţin  jumațtate  plus  unu  din
numațrul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bazaț înn unitate. Modalitatea de vot
se stabileşte la înnceputul şedinţei.

(9) Documentele consiliului profesoral sunt: a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profe-
soral; b) convocatoare ale consiliului profesoral; c) registrul de procese-verbale al consiliului pro-
fesoral, înnsoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

(10) Convocarea la s edint aț se poate realiza prin afis area convocatorului înn cancelarie sau prin
transmiterea acestuia pe adresele de email de serviciu, pe grupul de whatsapp al CNNT cu cel
put in 72 de ore înnainte sau, înn situat ii except ionale, cu cel put in 12 ore înnainte;

(11) Inn situat ii  obiective, cum ar fi calamitațt i,  intemperii,  epidemii,  pandemii,  alte situat ii  ex-
cept ionale, s edint ele consiliului profesoral se pot desfațs ura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare, înn sistem de videoconferint aț.

Art. 18. Profesorul diriginte
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(1) Profesorul diriginte coordoneaza ț activitatea clasei din înnvațt ațmanntul gimnazial,  respectiv
liceal. 
(2)  Un cadru didactic poate înndeplini atribut iile de profesor diriginte la o singuraț format iune
de studiu. 
(3)   Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de cațtre directorul unitațţii de înnvațţațmannt, înn baza
hotațranrii consiliului de administraţie.
(4) La numirea profesorilor  dirigint i  se  are  înn  vedere principiul  continuitațt ii,  astfel  înncant  o
format iune de studiu saț aibaț acelas i diriginte pe parcursul unui nivel de înnvațt ațmannt. De regulaț,
poate  fi  numit  profesor  diriginte  un  cadru didactic  titular  sau suplinitor  care  are  cel  put in  o
jumațtate din norma didacticaț înn unitatea de înnvațt ațmannt s i care predaț la clasa respectivaț. 
(5) Activitațt ile specifice funct iei de diriginte sunt prevațzute înn fis a postului cadrului didactic.
(6) Profesorul  diriginte  realizeazaț,  anual,  planificarea  activitațt ilor  conform  proiectului  de
dezvoltare institut ionalaț s i nevoilor educat ionale ale colectivului de elevi pe care înl coordoneazaț.
Planificarea se avizeazaț de cațtre directorul unitațt ii de înnvațt ațmannt. 
(7) Profesorul  diriginte  desfațs oara ț activitațt i  de  suport  educat ional,  consiliere  s i  orientare
profesionalaț pentru elevii clasei. 
Activitațt ile se referaț la:
 a) teme stabilite înn concordant aț cu specificul vanrstei, cu interesele sau solicitațrile elevilor, pe baza
programelor s colare înn vigoare elaborate pentru aria curricularaț NConsiliere s i orientare”; 
b) teme de educat ie înn conformitate cu prevederile actelor normative s i ale strategiilor nat ionale,
precum s i înn baza parteneriatelor înncheiate de Ministerul Educat iei cu alte ministere, institut ii s i
organizat ii. 
(8) Orele destinate activitațt ilor de suport educat ional, consiliere s i orientare profesionalaț se
consemneaza ț înn  condica  de  prezent a ț a  cadrelor  didactice  conform  planificațrii  aprobate  de
directorul unitațt ii. 
(9) Profesorul diriginte desfațs oaraț activitațt i educative extras colare, pe care le stabiles te dupaț
consultarea elevilor  s i  a  pațrint ilor,  înn  concordant a ț cu specificul  vanrstei  s i  nevoilor identificate
pentru colectivul de elevi. 
(10) Pentru  realizarea  unei  comunicațri  constante  cu  pațrint ii,  tutorii  sau  sust inațtorii  legali,
profesorul diriginte stabiles te cel put in o oraț înn fiecare lunaț înn care se înntanlnes te cu aces tia (face to
face  sau online înn  functie  de contextual  epidemiologic),  pentru prezentarea situat iei  s colare  a
elevilor, pentru discutarea problemelor educat ionale sau comportamentale specifice ale acestora.
(11)  Planificarea orelor dedicate înntanlnirilor dirigint ilor cu pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali
de la fiecare format iune de studiu se aprobaț de cațtre director, se comunicaț elevilor s i pațrint ilor,
tutorilor sau sust inațtorilor legali ai acestora s i se posteaza pe adservio/ se afis eazaț la avizierul
s colii. 
(12) Profesorul diriginte are urmațtoarele atribut ii: 
       1) organizeazaț s i coordoneazaț: 
a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei;
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c) înntanlniri cu pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali la înnceputul s i sfanrs itul semestrului s i ori
de cante ori este cazul;
d) act iuni de orientare s colaraț s i profesionalaț pentru elevii clasei; 
e) activitațt i educative s i de consiliere; 
f) activitațt i extracurriculare s i extras colare înn unitatea de înnvațt ațmannt activitațt i       
                 extracurriculare: 
      2)monitorizeazaț;
a) situat ia la înnvațt ațturaț a elevilor;
b) frecvent a la ore a elevilor;
c)  participarea s i rezultatele elevilor la concursurile s i competit iile s colare; 
d) comportamentul elevilor înn timpul activitațt ilor s colare, extras colare s i   extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte s i implicarea acestora înn activitațt i  
                de voluntariat; 
    3) colaboreazaț cu:
a)    profesorii clasei s i coordonatorul pentru proiecte s i programe educative s colare         
                s i  extras colare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solut ionarea            
                unor situat ii specifice activitațt ilor s colare s i pentru toate aspectele care vizeazaț        
                procesul instructiveducativ, care-i implicaț pe elevi;
b) cabinetele de asistent aț psihopedagogicaț, înn activitațt i de consiliere s i orientare a   
                 elevilor clasei; 
           c) directorul unitațt ii de înnvațt ațmannt, pentru organizarea unor activitațt i ale colectivului de
elevi,  pentru init ierea  unor  proiecte  educat ionale  cu  elevii,  pentru  rezolvarea  unor  probleme
administrative referitoare la înntret inerea s i dotarea sațlii de clasaț, inclusiv înn scopul pațstrațrii bazei
materiale,  pentru  solut ionarea  unor  probleme  sau  situat ii  deosebite,  apațrute  înn  legațtura ț cu
colectivul de elevi; 
            d) comitetul de pațrint i, pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali pentru toate aspectele care
vizeazaț activitatea elevilor s i evenimentele importante la care aces tia participaț s i cu alt i parteneri
implicat i înn activitatea educativaț s colaraț s i extras colaraț;
            e) alt i parteneri implicat i înn activitatea educativaț s colaraț s i extras colaraț;
            f) compartimentul secretariat, pentru înntocmirea documentelor s colare s i a actelor de studii
ale elevilor clasei; 
            g) persoana desemnataț pentru gestionarea SIIIR, înn vederea completațrii s i actualizațrii
datelor referitoare la elevi; 
             h) colaboreazaț cu bibliotecarul.
      4. informeazaț: 
 a) elevii s i pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare
s i funct ionare a unitațt ilor de înnvațt ațmannt; 
 b)  elevii  s i  pațrint ii,  tutorii  sau sust inațtorii  legali,  cu  privire  la  reglementațrile   referitoare  la
examene/testațri  nat ionale  s i  cu  privire  la  alte  documente  care   reglementeaza ț activitatea  s i
parcursul s colar al elevilor; 
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 c) pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali, despre situat ia s colaraț, despre comportamentul elevilor,
despre frecvent a acestora la ore; informarea se realizeazaț înn cadrul înntanlnirilor cu pațrint ii, tutorii
sau sust inațtorii legali, precum s i înn scris, ori de cante ori este nevoie; 
d) pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali, înn cazul înn care elevul înnregistreazaț absent e nemotivate;
informarea se face înn scris la 20 de absente nemotivate (preaviz de exmatriculare pentru clasele
XI-XII);
e) pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali, înn scris, referitor la situat iile de corigent aț, sanct ionațrile
disciplinare, neînncheierea situat iei s colare sau repetent ie; 
      5.  înndeplines te  alte  atribut ii  stabilite  de  cațtre  conducerea  unitațt ii  de  înnvațt ațmannt,  înn
conformitate cu legislat ia înn vigoare sau fis a postului. 
(13) Profesorul diriginte mai are s i urmațtoarele atribut ii: 
a) completeazaț catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
b) motiveazaț absent ele elevilor, înn conformitate cu prevederile prezentului regulament s i          
               ale regulamentului de organizare s i funct ionare a unitațt ii de înnvațt ațmannt;
c) înncheie situat ia s colaraț a fiecațrui elev la sfanrs it de semestru s i de an s colar s i o 
              consemneazaț înn catalog s i înn carnetul de elev;
d) realizeaza ț ierarhizarea  elevilor  la  sfanrs it  de  an  s colar  pe  baza  rezultatelor  acestora  s i
propune consiliului de administrat ie acordarea de burse pentru elevi, înn conformitate cu legislat ia
înn vigoare; 
e) completeaza ț documentele  specifice  colectivului  de  elevi  s i  monitorizeaza ț completarea
portofoliului educat ional al elevilor
f) înntocmes te calendarul activitațt ilor educative extras colare ale clasei; 

Art. 19 
 La nivelul CNNT  funcţionează comisii:
Comisii permanente
(1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitațţii educaţiei:  
(2) Comisia pentru curriculum 
(3) Comisia de securitate şi sațnațtate înn muncaț s i situat ii de urgent aț-
              -Subcomisia responsabila cu  securitate şi sănătate în muncă

               -Subcomisia pentru situații de urgență
(4) Comisia pentru control managerial intern 
(5 )Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei înn mediul s colar s i combaterea discriminațrii 
s i promovarea intercultularitațt ii
- Subcomisia  pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea
- Subcomisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar

  Alte comisii -Comisii cu caracter temporar/ocazional
(1)     Comisia pentru dezvoltare profesionala și evolutie în cariera didactică; 
(2)     Comisia pentru programe și proiecte educative  

i. -Subcomisia pentru activități extrașcolare
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ii. -Subcomisia pentru programe si proiecte europene 

(3)     Comisia de etică;
(4)     Comisia de gestionare a riscurilor,
(5)              Comisia de gestionare SIIIR;
(6)              Comisia pentru frecvenţaț, combaterea absenteismului s i a abandonului s colar:

(7)              Comisia pentru ritmicitatea notațrii s i verificarea completațrii documentelor s colare;
(8)              Comisia pentru olimpiade s i concursuri s colare;
(9)              Comisia pentru înntocmirea orarului s i asigurarea serviciului pe s coalaț;
(10) Comisia pentru orientare şcolaraț şi profesionalaț
(11) Comisia pentru afişaj
(12) Comisia pentru acordarea burselor s i a altor ajutoare sociale
(13) Comisia CIEC
(14) Comisia pentru promovarea imaginii s colii:

(15) Comisia paritaraț:
(16) Responsabil Comisia Program ” lapte s i corn”-
(17) Comisie de inventariere-
(18) Comisie de casare;
(19) Comisie mobilitate;
(20) Comisia SNAC.

(21) Comisia de recept ie bunuri;
(22) Comisia de casare, de clasare s i valorificare a materialelor rezultate;
(23) Comisiile pentru organizarea examenelor;
(24) Comisia pentru verificarea documentelor s colare s i a actelor de studii;
(25) Comisia de cercetare disciplinaraț;
(26) Comisia pentru mentorat.
(27) Comisia de acordare a burselor;

(28) Comisia de acordare a sprijinului financiar conform programului NBANI DE LICEU”;

(29) Comisia pentru manual s colare.

Art. 20
 (1) Comisiile de la nivelul unitațţii de înnvațţațmannt înşi desfațşoaraț activitatea pe baza deciziei de 
constituire emise de directorul unitațţii de înnvațţațmannt. Inn cadrul comisiilor prevațzute la art. 19  
sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor , ai pațrint ilor sau ai reprezentant ilor legali, nominalizaţi 
de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al pațrinţilor şi asociaţia de pațrinţi, 
de consiliul local, acolo unde existaț. 
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de înnvațţațmannt şi documentele elaborate de membrii 
comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unitațţii de înnvațţațmannt. 

Art. 21
Atribut iile comisie pentru curriculum:
(1) Comisia pentru Curriculum este coordonataț de directorul adjunct al unitațt ii. 
(2) Atribut iile comisiei sunt: 
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(a) Aplicaț planurile cadru. 

(b) Inntocmes te schemele orare s i le comunicaț dirigint ilor.

(c) Fundamenteazaț propunerea de validare a numațrului de ore la disciplinele opt ionale (CDS ,
unde este cazul). 

(d) Monitorizeazaț procesul de elaborare a programelor opt ionale. 

(e) T ine evident a CDS  înn unitatea s colaraț. 

(f) Stabiles te disciplinele s i programele pentru examenele de diferent aț. 

(g) Valideazaț propunerile pentru cercurile extras colare. 

(h) Elaboreazaț sugestii pentru proiectul de dezvoltare institut ionalaț a s colii pe probleme de
curriculum. 

(i) Elaboreaza ț proceduri  care  privesc  oferta  educat ionala ț s i  monitorizeaza ț aplicarea s i  re-
spectarea acestora de cațtre toate cadrele didactice

(j) Verificaț modul de realizare a Planificațrilor calendaristice.

 

Art. 22 
(1) Comisia  pentru Evaluarea s i  Asigurarea Calitațt ii Educat iei  este  alcațtuita ț din 9 membri,
inclusiv coordonatorul, desemnat de director înn consultare cu consiliul profesoral;
(2) Comisia are atribut iile prevațzute de legislat ia înn vigoare (ROFUIP s i OUG 75/2005). 

(3) Conducerea operativaț a Comisiei este asigurataț de cațtre directorul s colii. 

(4) Membrii comisiei nu pot înndeplini funct ia de director, director adjunct sau membru înn Con-
siliu de Administrat ie înn aceastaț institut ie de înnvațt ațmannt. 

(5) Component a comisiei cuprinde: 

(a) 5 reprezentant i ai corpului profesoral, ales i de Consiliul profesoral;
(b) Un reprezentant al elevilor, ales înn Consiliul Elevilor; 
(c) Un reprezentant al pațrint ilor, desemnat de cațtre Comitetul Reprezentativ al Pațrint ilor; 
(d) Un reprezentant al sindicatului majoritar (F.S.L.I.); 
(e) Un reprezentant al Consiliului local; 

(6) Rolul Comisiei pentru Evaluarea s i Asigurarea Calitațt ii Educat iei: 
(a) Realizeazaț evaluarea internaț, multicriterialaț, a institut iei de înnvațt ațmannt, a mațsurii înn care
aceasta s i programul sațu înndeplinesc standardele de calitate; 

(b) Coordoneazaț aplicarea procedurilor s i activitațt ilor de evaluare s i de asigurare a calitațt ii; 

(c) Implementeazaț sistemul de management al calitațt ii; 

(d) Coopereaza ț cu  agent ia  romanna ț specializata ț înn  asigurarea  calitațt ii  (ARACIP)  s i  cu  alte
agent ii s i organisme abilitate sau institut ii similare din t araț ori din straținațtate; 

(e) Ins i  înndruma ț activitatea  bazanndu-se  pe  ghidurile  de  bune  practici  publicate  pe  site-ul
ARACIP; 
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(f) Duce  la  înndeplinire  propunerile  venite  din  partea  IS J  Danmbovit a,  Ministerul  Educat iei
sau/s i  ARACIP, mațsurile de asigurare s i  înmbunațtațt ire a calitațt ii  înn înnvațt ațmanntul preuniversitar,
Consiliului de Administrat ie etc. 

Art. 23  Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care preda ț la clasa
respectivaț, din cel put in un pațrinte delegat al comitetului de pațrint i al clasei s i din reprezentantul
elevilor clasei respective, desemnat i conform legislat iei înn vigoare. 

(1) Pres edintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 
(2) . Consiliul clasei are atribut iile stabilite de actele normative înn vigoare;
(3) Consiliul  clasei  îns i  desfațs oara ț activitatea  la  nivelul  fiecațrei  clase  înn  conformitate  cu

prevederile ROFUIP, avannd ca principale obiective: 

(a) armonizarea cerint elor educative ale personalului didactic de predare s i instruire practicaț
cu solicitațrile elevilor s i ale pațrint ilor; 

(b) evaluarea corectaț a progresului s colar s i comportamental al elevilor; 

(c) stabilirea s i punerea înn aplicat ie a modalitațt ilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de
înnvațt are; 

(d) organizarea de activitațt i suplimentare pentru elevii capabili de performant e s colare.              

     (4). Hotațranrile consiliului clasei se adoptaț cu votul a jumațtate plus 1 din totalul membrilor, înn 
prezent a a cel put in 2/3 din numațrul acestora.
     (5). Hotațranrile adoptate înn s edint ele consiliului clasei se înnregistreazaț înn registrul de procese 
verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este înnsot it de 
dosarul care cont ine anexele proceselor –verbale.
Art.24 
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulaț, 
un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de cațtre  consiliul de 
administraţie, înn baza unor criterii specifice aprobate de cațtre consiliul de administraţie al unitațţii
de înnvațţațmannt. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordoneazaț 
activitatea educativaț din unitatea de înnvațţațmannt, iniţiazaț, organizeazaț şi desfațşoaraț activitațţi 
extraşcolare la nivelul unitațţii de înnvațţațmannt, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de 
înnvațţațmannt primar, cu consiliul reprezentativ al pațrinţilor şi asociaţia de pațrinţi, acolo unde 
aceasta existaț, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii 
guvernamentali şi neguvernamentali. 
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare înşi desfațşoaraț 
activitatea înn baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia 
formalaț şi nonformalaț.
 (4) Directorul unitațţii de înnvațţațmannt stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, înn funcţie de specificul unitațţii. 

 Art. 25  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi are urmațtoarele atribuţii:
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a) coordoneazaț, monitorizeazaț şi evalueazaț activitatea educativaț nonformalaț din unitatea de 
înnvațţațmannt; 
b) avizeazaț planificarea activitațţilor din cadrul programului activitațţilor educative ale 
clasei/grupei; 
c) elaboreazaț proiectul programului/calendarului activitațţilor educative şcolare şi extraşcolare 
ale unitațţii de înnvațţațmannt, înn conformitate cu planul de dezvoltare instituţionalaț, cu direcţiile 
stabilite de cațtre inspectoratul şcolar şi minister, înn urma consultațrii consiliului reprezentativ al 
pațrinţilor, asociaţiei de pațrinţi, acolo unde existaț, şi a elevilor, şi înl supune spre aprobare 
consiliului de administraţie;
d) elaboreazaț, propune şi implementeazaț proiecte de programe educative; 
e) identificaț tipurile de activitațţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 
şi posibilitațţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al 
pațrinţilor şi asociaţiei de pațrinţi, acolo unde existaț; 
f) prezintaț consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativaț şi rezultatele 
acesteia;
 g) disemineazaț informaţiile privind activitațţile educative derulate înn unitatea de înnvațţațmannt; 
h) faciliteazaț implicarea consiliului reprezentativ al pațrinţilor şi asociaţiei de pațrinţi, acolo unde 
existaț, şi a partenerilor educaţionali înn activitațţile educative.
 i) elaboreazaț tematici şi propune forme de desfațşurare a consultaţiilor cu pațrinţii sau 
reprezentant ii legali pe teme educative;
 j) propune/elaboreazaț instrumente de evaluare a activitațţii educative nonformale desfațşurate la 
nivelul unitațţii de înnvațţațmannt;
 k) faciliteazaț vizite de studii pentru elevi, înn ţaraț şi înn straținațtate, desfațşurate înn cadrul 
programelor de parteneriat educaţional;
 l) orice alte atribuţii rezultannd din legislaţia înn vigoare.

CAPITOLUL VI
STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

ȘI NEDIDACTIC

Art. 26    
Personalul didactic auxiliar s i nedidactic al CNNT este organizat pe compartimente funct ionale, cf.
ROFUIP, 
a) Compartimentul secretariat ( secretar s ef, secretar , informatician);
b) Compartimentul financiar (contabil );
c) Compartimentul administrativ (funct ionar administrative s i personal nedidactic.);
d) Compartimentul activitațt ilor didactice auxiliare (laborant, bibliotecar).
Art. 27
Fiecare compartiment este subordonat directorului unitațt ii s i funct ioneazaț potrivit unui program
de lucru aprobat de cațtre director, înn baza hotațranrii CA al CNNT.
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Art. 28 
Atribut iile fiecațrui compartiment s i ale membrilor acestora sunt cele prevațzute înn ROFUIP art.73-
87 s i legislat ia specificaț, la care se pot adațuga atribut ii stabilite de cațtre directorului unitațt ii sau
prin decizie a CA. Atribut iile fiecațrui membru al acestor compartimente sunt prevațzute înn fis a
postului.
Compartimentul Secretariat 
(1) Accesul  elevilor  înn  secretariat  este  permis  înn  timpul  programului  de  lucru cu  publicul,
afis at, zilnic înntre 10:30 – 12:00 s i 14:00 – 15:30;

(2) Accesul pațrint ilor la  secretariat este permis înn timpul programului de lucru cu publicul,
afis at, zilnic înntre 10:30 – 12:00 s i 14:00 – 15:30, fațraț patrunderea in incinta scolii înn conditiile de
pandemie;

(3) Secretariatul poate elibera documentele solicitate înntr-un interval de pannaț la 24 ore de la
momentul solicitațrii, înn funct ie de prioritațt ile organizatorice s i funct ionale; 

(4) Carnetele de elevi se vizeazaț prin intermediul profesorilor dirigint i, care, la înnceputul anu-
lui s colar, dar nu mai tanrziu de ultima zi lucrațtoare a lunii septembrie, preiau carnetele de la elevi
s i le predau la secretariat pentru aplicarea vizei. Inn vederea vizațrii carnetelor este obligatoriu ca
acestea saț fie completate cu toate datele prevațzute s i saț cont inaț fotografia elevului titular.
Compartimentul administrativ
(1) Compartimentul administrativ este condus de funct ionarul administrativ s i  este alcațtuit
din personalul nedidactic: înngrijitoare, muncitori s i paznici. 
(2) Programul de lucru al compartimentului este: 

(a) Programul zilnic al funct ionarului administrativ înntre 7:30 s i 15:30;

(b) Programul zilnic al muncitorului de înntret inere este: 6:00-14:00, programul paznicilor se
desfațs oaraț înn douaț schimburi: 7:00-15:00, respectiv  13:00-21:00;

(c) Inngrijitoarele lucreazaț înn douaț schimburi: 6:00-14:00, respectiv 13:00-21:00. 

(d) Compartimentul administrativ rațspunde de înntreaga baza ț materiala ț a  unitațt ii  s i  se  pre-
ocupaț de buna depozitare s i înntret inere a bunurilor. 

(3) Inn situat ii bine înntemeiate, legate de buna desfațs urare a activitațt ilor s colare, extras colare
sau extracurriculare, programul personalului nedidactic poate fi modificat.

Biblioteca 
 
(a) Programul de lucru al bibliotecii este de luni pannaț vinery, înn intervalul 8:00 – 16:00. 
(b) Biblioteca funct ioneazaț dupaț un regulament propriu, aprobat de director. 

(1) Inn vederea desfațs urațrii activitațt ii, bibliotecarul colaboreazaț cu înntregul personal didactic al
institut iei.
(2) Inn  situat ii  bine  înntemeiate,  programul  de  lucru  poate  fi  modificat,  prin  acord  înntre
bibliotecar s i personalul didactic, cu aprobarea directorului.

(3) Inn situat ii speciale, bibliotecarului i se pot acorda s i alte atribut ii.
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Alte compartimente 
(a)  Programul de lucru al laborantului  8:00 – 16:00.
(b) Programul de lucru al informaticianului este 7:00 – 15:00.
(c) Inn  situat ii  bine  înntemeiate,  programul de lucru poate  fi  modificat,  prin acord

înntre informatician/ laborant  s i personalul didactic, cu aprobarea directorului.

Art. 30 
Fiecare  dintre  aceste  compartimente  se  sprijina ț înn  derularea  activitațt ilor  pe  proceduri  s i
regulamente specifice, anexe la prezentul regulament

CAPITOLUL VII
BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art. 31
(1) Calitatea de elev  al CNNT se dobanndes te ca urmare a  promovațrii testului la clasa a V a,
daca  este  cazul,  a  promovarii   examenului  de   evaluare  nat ionala  sau  a  transferului  pe  baza
examenului de diferent aț 
(2) Innscrierea înn clasa a V-a se face pe baza ț de cerere. Inn situat ia înn care numațrul cererilor
depuse depațs esc numațrul de locuri aprobate , se organizeazaț concurs, conform unei metodologii
elaborate separat;
(3) Innscrierea înn clasa a IX-a se face ca urmare a promovațrii Evaluațrii Nat ionale s i a procesului
de admitere computerizataț.
Art. 32
(1) Calitatea de elev se exercitaț prin frecventarea cursurilor s i prin participarea la activitațt ile
existente înn programul CNNT.
(2) Calitatea de elev se dovedes te cu carnetul de elev, vizat la înnceputul fiecațrui an s colar de
cațtre directorul sau directorul adjunct al CNNT.
Art. 33
(1) Prezent a  elevilor  la  fiecare  ora ț de  curs  se  verifica ț de  cațtre  cadrul  didactic,  care
consemneazaț înn catalog, înn mod obligatoriu, fiecare absent aț.
(2)
Elevii scutit i de efort fizic,semestrial sau anual, au obligat ia de a fi prezent i la orele de educat ie fiz-
ica ț s i  sport s i  de a sprijini cadrul didactic prin activitațt i  specifice, care nu înncalca ț prescript iile
medicale. Elevii nu sunt obligati saț vina înn echipament sportive; 
(3) Motivarea  absent elor  se  face  de  cațtre  profesorul  diriginte  cel  mai  tanrziu  la  finalul
sațptațmannii înn care sunt prezentate documentele justificative;
(4) Inn cazul elevilor minori, pațrint ii,  tutorii sau sust inațtorii legali au obligat ia de a prezenta
personal profesorului diriginte actele justificative pentru absent ele copilului sațu .
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(5) Actele pe baza cațrora se face motivarea absent elor sunt: adeverint aț de medicul de familie
sau medicul de specialitate, scrisoare medicalaț sau certificat medical eliberat de unitatea sanitaraț
înn  cazul  înn  care  elevul  a  fost  internat,  respectiv  cererea  scrisa ț a  pațrintelui,  tutorelui  sau
sust inațtorului legal al elevului adresataț  directorului 
(6) Numațrul  absent elor  care  pot  fi  motivate  pe  baza  cererilor  pațrint ilor,  tutorilor  sau
sust inațtorilor legali, nu pot depațs i 20 de ore pe semestru, iar cererile respective trebuie primite
de dirigintele clasei s i  avizate de cațtre directorul unitațt ii  de înnvațt ațmannt. Cererile de înnvoire se
completeaza  pe  formulare  tipizate  s i  se  inregistreaza  de  cațtre  profesorul   diriginte.  Actele
medicale trebuie saț aibaț viza directorilor CNNT.
(7) Actele medicale/ cererile pe baza cațrora se face motivarea absent elor vor fi prezentate înn
termen de maximum 7 zile de la reluarea activitațt ii elevului s i vor fi pațstrate de cațtre profesorul
diriginte, pe tot parcursul anului s colar.
(8) Nerespectarea termenului prevațzut la alin. (6) atrage declararea absent elor ca nemotivate.
(9) La fiecare 10 absent e nejustificate pe semestru sau 10% din numațrul orelor pe semestru la
o singuraț disciplinaț se scade un punct la purtare.
(10) Pentru elevii claselor XI – XII: 

(a) Preavizul de exmatriculare se înntocmes te de cațtre profesorul diriginte s i se semneazaț
de  cațtre  director  la  acumularea a  20 de  absent e  nemotivate  pe  parcursul  anului  s colar  la
diferite discipline sau la 15% din totalul orelor la o singuraț disciplinaț; preavizul se înnmanneazaț
pațrintelui/ tutorelui legal sau elevul care a înmplinit 18 ani, cu semnațturaț de primire . Inn cazul
elevilor majori, dirigintele are obligat ia de a informa cel put in verbal s i pațrintele/ tutorele legal
cu privire la situat ie; 

(b) La 25 de absent e nemotivate, elevul înmpreunaț cu pațrintele/ tutorele legal sunt convo-
cat i  înn fat a  director/  director adjunct/ diriginte; 

(c) La peste 40 de absent e nemotivate cumulate pe an s colar din totalul orelor de studiu
sau cel put in 30% din totalul orelor la o singuraț disciplinaț de studiu cumulate pe an s colar ele-
vii din ciclul superior de liceu vor fi exmatriculat i, cu drept de reînnscriere . 

Art. 34
(1) La cererea scrisaț a conducerilor unitațt ilor de înnvațt ațmannt cu program sportiv suplimentar, a
profesorilor-antrenori  din unitațt ile  de înnvațt ațmannt  cu program sportiv integrat,  a  conducerilor
cluburilor/asociat iilor  sportive  sau  a  conducerilor  structurilor  nat ionale  sportive,  directorul
CNNT poate aproba motivarea absent elor elevilor care participaț la cantonamente s i la competit ii
de nivel local, nat ional s i internat ional.
(2) Directorul  CNNT  aproba ț motivarea  absent elor  elevilor  care  participa ț la  olimpiadele  s i
concursurile s colare s i concursurile profesionale la nivel local, judet ean/interjudet ean, regional,
nat ional s i internat ional, la cererea scrisaț a profesorilor înndrumațtori/înnsot itori.
Art. 35
Elevii din clasele a V-a – a X-a, retras i, amannat i sau repetent i, se pot reînnmatricula, la cerere, la
înnceputul anului s colar la acelas i nivel, redobanndind astfel calitatea de elev.
Art. 36
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Elevii  aflat i  înn  situat ii  speciale  –  cum ar  fi  nas terea  unui  copil,  detent ie,  care  au persoane  înn
înngrijire s i altele asemenea – vor fi sprijinit i saț finalizeze înnvațt ațmanntul obligatoriu.

Drepturile elevilor
Art. 37
(1) Orice  cetațt ean  romann  sau cetațt ean  din  t ațrile  Uniunii  Europene,  din  statele  apart inannd
Spat iului  Economic European s i  din Confederat ia Elvet iana ț poate fi  elev al  CNNT, înn  condit iile
prevațzute de lege.
(2) De aceleas i  drepturi beneficiaza ț s i  persoanele care solicita ț sau au dobanndit o forma ț de
protect ie  înn  Romannia,  respectiv minorii  strațini  s i  minorii  apatrizi,  a  cațror  s edere  pe teritoriul
Romanniei este oficial recunoscutaț, conform legii.
Art. 38
Beneficiarii  primari  ai  educat iei  au  dreptul  sa ț aleagaț,  conform  legii,  parcursul  s colar
corespunzațtor intereselor, pregațtirii s i competent elor lor. Pentru beneficiarii primari ai educat iei
minori, acest drept se exercitaț, de cațtre pațrint i, respectiv tutori sau sust inațtori legali.
Art. 39
(1) Elevii, ca membri ai comunitațt ii s colare, beneficiazaț de toate drepturile s i înndeplinesc toate
înndatoririle pe care le au înn calitate de elevi s i cetațt eni.
(2) Conducerea s i personalul CNNT au obligat ia saț respecte dreptul la imagine elevilor.
(3) Nicio activitate organizataț înn CNNT nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(4) Conducerea s i personalul CNNT nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele
s colare, respectiv lucrațri scrise/pațrt i ale unor lucrațri scrise ale acestora – cu except ia situat iilor
prevațzute de reglementațrile înn vigoare.
Art. 40
(1) Elevii  au  dreptul  sa ț beneficieze  de  o  educat ie  de  calitate,  prin  aplicarea  corecta ț a
planurilor-cadru  de  înnvațt ațmannt,  prin  parcurgerea  integrala ț a  programelor  s colare  s i  prin
utilizarea de cațtre cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, înn vederea formațrii s i
dezvoltațrii competent elor cheie s i a atingerii obiectivelor educat ionale stabilite.
(2) Elevii s i pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali ai acestora au dreptul saț fie consultat i s i saț îns i
exprime opt iunea pentru disciplinele din curriculum la decizia s colii aflate înn oferta educat ionalaț
a  unitațt ii  de  înnvațt ațmannt,  înn  concordant a ț cu  nevoile  s i  interesele  de  înnvațt are  ale  elevilor,  cu
specificul s colii s i cu nevoile comunitațt ii locale/partenerilor economici.

Art. 41
1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivaț s i corectaț.
2) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele lucrațrilor scrise înn termen de 5 zile lucrațtoare de
la comunicarea rezultatului.
3) Inn  situat ia  înn  care  argumentele  prezentate  de  cadrul  didactic  nu  sunt  considerate
satisfațcațtoare, elevul/pațrintele, tutorele sau sust inațtorul legal poate solicita, înn scris, directorului
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unitațt ii de înnvațt ațmannt, reevaluarea lucrațrii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale
sau practice.
4) Pentru solut ionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna douaț cadre didactice de
specialitate, din unitatea de înnvațt ațmannt, care nu predau la clasa respectiva ț s i care vor reevalua
lucrarea scrisaț.
5) Media  notelor  acordate  separat  de  cadrele  didactice  prevațzute  la  alin.  (4)  este  nota
rezultataț înn urma reevaluațrii. 
6) Inn cazul înn care diferent a dintre nota init ialaț, acordataț de cadrul didactic de la clasaț s i nota
acordataț înn urma reevaluațrii, este mai micaț de un punct, contestat ia este respinsaț s i nota acordataț
init ial rațmanne neschimbataț. înn cazul înn care diferent a dintre nota init ialaț s i nota acordataț înn urma
reevaluațrii este de cel put in de un punct, contestat ia este acceptataț.
7) Inn cazul acceptațrii contestat iei, directorul anuleazaț nota obt inutaț înn urma evaluațrii init iale.
Directorul  trece  nota  acordata ț înn  urma contestat iei,  autentifica ț schimbarea  prin  semnațtura ț s i
aplicaț s tampila unitațt ii de înnvațt ațmannt.
8) Notele obt inute înn urma contestat iei, rațmann definitive.
9) Inn situat ia înn care înn CNNT nu existaț alt i profesori de specialitate care saț nu predea la clasa
respectivaț, pot fi desemnat i, de cațtre inspectoratul s colar, profesori de specialitate din alte unitațt i
de înnvațt ațmannt.
Art. 42
(1) CNNT va pune, gratuit, la dispozit ia beneficiarilor primari, bazele materiale  pentru pregațtirea
organizataț a acestora cu conditia respectarii normelor de Securitate si igiena.
Art. 43

(1) Inn  condit iile  prevațzute  de  lege,  elevii  CNNT pot  beneficia  de  diferite  tipuri  de  burse:  de
performant aț, de merit, de studiu s i de ajutor social, bursa NBani de liceu”.
(2) Criteriile  generale  de  acordare  a  burselor  se  aproba ț prin  ordin  al  ministrului  educat iei
nat ionale.
(3) Consiliul  local,  respectiv  consiliul  judet ean,  stabilesc  anual,  prin  hotațranre,  cuantumul  s i
numațrul burselor care se acordaț din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(4) Criteriile  specifice  de  acordare  a  tuturor  tipurilor  de  bursa ț se  stabilesc  anual,  de  cațtre
Consiliul de Administrat ie al CNNT, înn funct ie de fondurile repartizate s i de rezultatele elevilor.
(5) Elevii pot beneficia s i de bursaț pe baza unui  contract înncheiat cu operatori economici, ori cu
alte persoane juridice sau fizice.
(6) Inn condit iile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bațnci pentru continuarea studiilor.
(7).  Elevii pot beneficia de suport financiar s i din sursele extrabugetare ale CNNT, înn condit iile
legii.
Art. 44
CNNT va asigura elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea s i informarea elevilor de
cațtre cadrele didactice, înn cadrul orei de consiliere, consilierea înn scopul orientațrii profesionale,
consilierea psihologicaț s i socialaț prin personal de specialitate.
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Art. 45
(1) Statul acordaț premii, burse, locuri înn tabere s i alte asemenea stimulente materiale elevilor
cu performant e s colare înnalte, precum s i celor cu rezultate remarcabile înn educat ia s i formarea lor
profesionalaț sau înn activitațt i culturale s i sportive.
(2) Statul  s i  alt i  factori  interesat i  pot  sust ine financiar activitațt ile de performant aț,  de nivel
nat ional s i internat ional, ale elevilor.
(3) Statul  sust ine  elevii  cu  probleme  s i  nevoi  sociale,  precum  s i  pe  aceia  cu  cerint e
educat ionale speciale.
Art. 46
(1) Elevii  din  CNNT beneficiaza ț de  asistent a ț psihologica ț gratuita ț înn  cadrul  cabinetului  de
asistent aț psihologicaț s colaraț din incinta unitațt ii, precum s i înn unitațt ile medicale de stat.
(2) La  înnceputul  fiecațrui  an  s colar,  pe  baza  metodologiei  aprobate  prin  ordin  comun  al
ministrului educat iei nat ionale s i ministrului sațnațtațt ii, se realizeazaț examinarea stațrii de sațnațtate
a elevilor.
(3) Elevii CNNT au dreptul la tarife reduse pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole
de teatru, de operaț,  de film s i  la alte manifestațri  culturale s i  sportive organizate de institut iile
publice, potrivit art. 11, art. 1, lit. (n) din Statutul elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10
august 2016.
Art. 47
(1) Elevii CNNT beneficiaza de gratuitati si reduceri pentru transport conform prevederilor
legale in vigoare.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerint e educat ionale speciale, precum s i cei pentru care s-a stabilit o
mațsuraț de protect ie specialaț, înn condit iile legii, sau tutela beneficiazaț de gratuitate pentru toate
categoriile de transport ment ionate la alin.(1) pe tot parcursul anului calendaristic.
Art. 48
(1) Autoritațt ile administrat iei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor CNNT, cu
sprijinul agent ilor economici sau al colectivitațt ilor locale, al societațt ilor de binefacere, precum s i
al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi servicii de transport, de masaț s i de
cazare.
(2) Inn condit iile stabilite prin hotațranre a Guvernului, statul subvent ioneazaț costurile aferente
frecventațrii liceului de cațtre elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate.
Art. 49
Elevii CNNT au dreptul saț fie evident iat i s i saț primeascaț premii s i recompense, pentru rezultate
deosebite  obt inute  la  activitațt ile  s colare  s i  extras colare,  precum  s i  pentru  o  atitudine  civicaț
corectaț.
Art. 50
Elevii cu cerint e educat ionale speciale,  integrat i  înn CNNT, au aceleas i  drepturi s i  obligat ii  ca s i
ceilalt i elevi.
Art. 51

23



                                                                    

                                         Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovița
Tel./Fax: 0245760489 |  web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

                                                                                                                                             
(1) Pentru elevii cu cerint e educat ionale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive
medicale, se poate organiza înnvațt ațmannt la domiciliu sau pe lanngaț unitațt ile de asistent aț medicalaț.
(2) S colarizarea  la  domiciliu  se  face  înn  conformitate  cu  prevederile  metodologiei  cadru
elaborate de cațtre MEN.
Art. 52
(1) Elevii au dreptul saț participe la activitațt i extras colare.
(2) Activitațt ile extras colare  realizate înn cadrul CNNT, înn alte unitațt i de înnvațt ațmannt, înn cluburi,
înn palate ale copiilor, înn tabere s colare, înn baze sportive, turistice s i de agrement sau înn alte unitațt i
acreditate înn acest sens, vor respecta prevederile regulamentelor de funct ionare ale acestora.
Art. 53
(1) Elevilor  CNNT  le  este  garantataț,  conform  legii,  libertatea  de  asociere  înn  cercuri  s i  înn
asociat ii s tiint ifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeazaț s i funct ioneazaț pe
baza unui statut propriu, aprobat de directorul CNNT.
(2) Exercitarea  dreptului  la  reuniune  nu  poate  fi  supusa ț decant  acelor  limitațri  care  sunt
prevațzute  de  lege  s i  care  sunt  necesare  înntr-o  societate  democraticaț,  înn  interesul  sigurant ei
nat ionale, al ordinii publice, pentru a proteja sațnațtatea s i moralitatea publica ț sau drepturile s i
libertațt ile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercitaț înn afara orarului zilnic, iar activitațt ile pot fi organizate înn
unitatea  de  înnvațt ațmannt,  la  cererea  grupului  de  init iativaț,  numai  cu  aprobarea  Consiliului  de
Administrat ie. Inn acest caz, aprobarea pentru desfațs urarea acestor act iuni va fi condit ionataț de
acordarea  de  garant ii  scrise,  oficiale,  ale  organizatorilor  sau  ale  pațrint ilor,  tutorilor  sau
sust inațtorilor legali ai acestora, înn cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor s i a
bunurilor.
(4) Inn cazul înn care cont inutul activitațt ilor care se desfațs oaraț înn CNNT contravine principiilor
legale, care guverneazaț înnvațt ațmanntul preuniversitar, directorul CNNT va propune Consiliului de
Administrat ie  suspendarea  desfațs urațrii  acestor  activitațt i  s i,  înn  baza  hotațranrii  Consiliului,  va
suspenda sau interzice desfațs urarea acestor activitațt i.
Art. 54. Inn CNNT, libertatea elevilor de a redacta s i difuza reviste/publicat ii s colare proprii, este
garantataț, conform legii.
(1) Inn  cazul  înn  care  aceste  reviste/  publicat ii  cont in  elemente  care  afecteaza ț sigurant a
nat ionalaț,  ordinea  publicaț,  sațnațtatea  s i  moralitatea,  drepturile  s i  libertațt ile  cetațt enes ti  sau
prevederile prezentului Regulament, directorul va propune CA suspendarea redactațrii s i difuzațrii
acestora  s i  înn  baza  hotațranrii  consiliului,  le  poate  suspenda  temporar  sau  le  poate  interzice
definitiv.

Îndatoririle elevilor
Art. 55
       Elevii CNNT trebuie :

a. saț aibaț un comportament civilizat, saț fie politicos i, disciplinat i înn s coalaț, pe stradaț s i înn alte
locuri publice; 
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b. saț respecte colegii, cadrele didactice s i personalul unitațt ii de înnvațt ațmannt, saț nu lezeze înn

vreun fel imaginea publicaț a acestora; 

c. saț respecte prestigiul s colii s i saț nu denigreze institut ia; 

d. saț respecte prevederile  ROF-CNNT s i ROFUIP,  regulile de igienaț, circulat ie, de prevenire a
accidentelor s i incendiilor, de protect ie a mediului înnconjurațtor; 

e. saț protejeze/ saț pațstreze înn bunaț stare documentele s colare (carnet, diplome, foi matricole
etc), aparatura (calculatoare,laptop-uri, casetofoane, videoproiectoare, etc), baza materialaț
a liceului (mobilier, peret i, instalat ii sanitare, înntrerupațtoare, sisteme de cuplare la ret eaua
electricaț, etc); 

f. saț respecte legislat ia cu privire la det inerea, consumul sau comercializarea drogurilor, sub-
stant elor etnobotanice, bațuturilor alcoolice s i t igațrilor, înn perimetrul liceului;

g. elevii nu au voie saț practice sau saț participe la jocuri de noroc; 

h. este interzis elevilor saț utilizeze telefoane mobile/ dispozitivele inteligente (tabletaț, ceas,
telefon etc.) înn timpul orelor de curs fațraț acordul profesorului; înn caz contrar abaterea va fi
sanct ionataț înn conformitate cu prezentul regulament; 

i. elevii nu au voie saț foloseascaț mijloacele media (saț înnregistreze, saț filmeze, saț fotografieze)
înn incinta liceului, fațraț acordul direct iunii; 

j. elevii trebuie saț fie punctuali la ore, saț as tepte înn linis te profesorul înn sala de curs dupaț ce
s-a sunat de intrare;

k. este interzis jocul cu mingea înn incinta liceului (holuri, sațli de clasaț);

l. elevii  nu au voie  sa ț aduca ț sau sa ț difuzeze  materiale  pornografice,  sa ț faca ț propagandaț
politicaț sau saț înncurajeze prozelitismul religios;

m. este interzis elevilor saț organizeze s i saț participe la act iuni de protest, care afecteazaț des-
fațs urarea activitațt ii sau frecvent a la cursuri;

n. este interzis elevilor sa ț lanseze anunt uri false cu privire la amplasarea de materiale ex-
plozive înn perimetrul liceului sau anunt uri false la 112;

o. este interzis elevilor saț aducaț s i saț difuzeze înn unitatea de înnvațt ațmannt materiale care, prin
cont inutul  lor,  atenteaza ț la independent a,  suveranitatea s i  integritatea nat ionala ț a  t ațrii,
care cultivaț violent a s i intolerant a; 

p. elevii au obligat ia sa ț poarte asupra lor carnetul de elev, saț-l  prezinte cadrelor didactice
pentru consemnarea notelor, precum s i pațrint ilor, tutorilor sau sust inațtorilor legali, pentru
informare înn legațturaț cu situat ia lor s colaraț. 

q. Elevii CNNT au obligat ia de a frecventa cursurile in toate formele de desfasurare a acestora
(face to face, hibrid sau online), de a se pregațti la fiecare disciplinaț de studiu, de a dobanndi
competent ele s i de a-s i înnsus i cunos tint ele prevațzute de programele s colare

r. Se recomandaț elevilor saț nu aducaț înn s coalaț obiecte de valoare sau sume mari de bani. Ad-
ministrat ia s colii nu este responsabilaț de pierderile suferite înn incinta liceului. 

Art. 56
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1. Elevii au obligatia saț poarte  o t inuta vestimentaraț decenta-definitaț în următorul mod:
bluzele/tricourile/cămășile  trebuie să aibă  lungime normală, fără decolteu adânc, netransparente și fără
inscripții vulgare. Pantalonii trebuie să fie lungi, făra să fie tăiați . Culorile ținutei nu trebuie să fie
stridente. Tinuta a fost stabilită prin consultarea  Consiuliul Scolar al Elevilor din C.N.”N.Titulescu”,
CP s i CA.

(1) Elevii trebuie sa ț aiba ț un comportament civilizat, au obligat ia de a manifesta înnt elegere,
tolerant aț s i respect fat aț de înntreaga comunitate s colaraț: elevii s i personalul unitațt ii de înnvațt ațmannt;
(2) Elevii au obligat ia de a respecta curațt enia,  linis tea s i  ordinea înn perimetrul s colar,  de a
pațstra integritatea s i buna funct ionare a bazei materiale puse la dispozit ia lor de cațtre CNNT;
(3) Elevii au obligat ia de a plațti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale
puse la dispozit ia lor de cațtre CNNT, înn urma constatațrii culpei individuale;
(4) Elevii trebuie saț cunoascaț s i saț respecte:  regulile de preventie a imbolnavirii/raspandirii
Coronavirus, regulile de circulat ie, normele de securitate s i a sațnațtațt ii înn muncaț, de prevenire s i
de stingere a incendiilor, normele de protect ie civilaț, normele de protect ie a mediului.
(5) Elevii au obligat ia de a anunt a, înn caz de înmbolnațvire, profesorul diriginte, direct sau prin
intermediul pațrint ilor, tutorilor sau sust inațtorilor legali, de a se prezenta la medical de familie s i,
înn funct ie de recomandațrile medicului, mai ales înn cazul unei afect iuni contagioase, saț nu punaț înn
pericol sațnațtatea colegilor sau a personalului din unitate.
Art. 57
Este interzis elevilor și tinerilor din CNNT:
(a)  sa ț distruga ț documentele  s colare,  precum  cataloage,  carnete  de  elev,  foi  matricole,
documente din portofoliu educat ional etc.;
(b) sa ț deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  unitațt ii  de  înnvațt ațmannt  (materiale  didactice  s i
mijloace de înnvațt ațmannt,  cațrt i  de la biblioteca s colii,  mobilier s colar,  mobilier sanitar,  spat ii  de
înnvațt ațmannt etc.), precum s i bunurile personale ale elevilor sau personalului CNNT;
(c) sa ț aduca ț s i  sa ț difuzeze  înn  unitatea  de  înnvațt ațmannt  materiale  care,  prin  cont inutul  lor,
atenteazaț la independent a, suveranitatea s i integritatea nat ionalaț a t ațrii, care cultivaț violent a s i
intolerant a;
(d) sa ț organizeze  s i/sau  sa ț participe  la  act iuni  de  protest,  care  afecteaza ț desfațs urarea
activitațt ii de înnvațt ațmannt ori care afecteazaț participarea la programul s colar;
(e) saț blocheze cațile de acces înn spat iile de înnvațt ațmannt;
(f) sa ț det inaț,  sa ț consume  sau sa ț comercializeze,  înn  perimetrul  CNNT s i  înn  afara  acestuia,
droguri, substant e etnobotanice, bațuturi alcoolice, t igațri s i saț participe la jocuri de noroc;
(g) saț introducaț s i/sau saț facaț uz înn perimetrul CNNT de orice tipuri de arme sau de produse
pirotehnice cum ar fi munit ie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum s i sprayuri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin act iunea lor, pot afecta integritatea fizicaț s i psihicaț a
elevilor s i a personalului CNNT;
(h) saț posede s i/sau saț difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
(i) saț utilizeze telefoanele mobile înn timpul orelor de curs, al examenelor s i al concursurilor;
prin except ie de la aceastaț prevedere, este permisaț utilizarea telefoanelor mobile înn timpul orelor
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de curs,  doar cu acordul  cadrului  didactic,  înn  situat ii  de urgent a ț sau daca ț utilizarea lor poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
(j) sa ț înnregistreze activitatea didacticaț;  prin except ie de la aceasta ț prevedere, este permisaț
înnregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, înn cazul înn care aceastaț activitate poate contribui
la optimizarea procesului instructiv-educativ;
(k) saț lanseze anunt uri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile înn perimetrul
CNNT;
(l) sa ț aiba ț comportamente jignitoare,  de intimidare,  discriminare s i  atitudini ostentative s i
provocatoare fat aț de colegi s i fat aț de personalul CNNT sau saț lezeze înn orice mod imaginea publicaț
a acestora;
(m) saț provoace, saț instige s i saț participe la acte de violent aț înn CNNT s i înn afara acestuia;
(n) saț pațrațseascaț incinta CNNT înn timpul programului s colar, 
(o) saț aibaț o atitudine care constituie o amenint are la adresa sigurant ei celorlalt i elevi s i/sau a
personalului CNNT.

Art. 58
(1) Elevii au obligat ia sa ț poarte asupra lor carnetul de elev, saț-l prezinte cadrelor didactice
pentru  consemnarea  notelor,  precum  s i  pațrint ilor,  tutorilor  sau  sust inațtorilor  legali,  pentru
informare înn legațturaț cu situat ia lor s colaraț;
(2) Profesorii  sunt  obligat i  sa ț consemneze  pe  loc,  înn  catalogul  electronic,  nota    elevului
rezultataț înn urma evaluațrii. Trecerea notei înn catalogul fizic se va face înn cel mai scurt timp  posibil,
profesorul nu va merge cu catalogul fizic înn sala de clasaț.
Art. 59
Elevii  din  sistemul  de  înnvațt ațmannt  de  stat  au obligat ia  de  a  utiliza  cu  grija ț manualele  s colare
primite gratuit s i de a le restitui înn stare bunaț la sfanrs itul anului s colar.
Art. 60
Elevii CNNT care utilizeazaț microbuzele s colare, sunt obligat i saț ocupe locurile stabilite înn timpul
deplasațrii, saț aibaț un comportament s i un limbaj civilizat s i saț nu distrugaț bunurile din mijloacele
de transport.
Recompense ale elevilor
Art. 61
Elevii  care  obt in  rezultate  remarcabile  înn  activitatea  s colara ț s i  extras colara ț s i  se  disting  prin
comportament exemplar pot primi urmațtoarele recompense:
(a) evident iere  înn  fat a  colegilor  clasei  s i/sau  a  colegilor  din  s coala ț sau  înn  fat a  consiliului
profesoral;
(b) comunicare verbalaț sau scrisaț adresataț pațrint ilor, tutorelui sau sust inațtorului legal înn care
se ment ioneazaț faptele deosebite pentru care elevul este evident iat;
(c) burse  de  merit,  de  studiu  s i  de  performant a ț sau  alte  recompense  materiale  acordate
conform prevederilor înn vigoare;
(d) premii, diplome, medalii;
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(e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau de tabere de profil din t araț s i
din straținațtate;
(f) premiul de onoare al CNNT. 
Art. 62
Performant a  elevilor  la  olimpiadele  s i  concursurile  pe  discipline,  la  olimpiadele  inter/trans-
disciplinare,  la  olimpiadele  sau  concursurile  de  creat ie  tehnico-s tiint ifica ț s i  artistica ț s i  la
olimpiadele  s i  concursurile  sportive  se  pot  recompensa  financiar,  înn  conformitate  cu
reglementațrile stabilite de MEC.
Art. 63
(1) La sfanrs itul anului s colar, elevi pot fi premiat i prin acordarea de diplome/medalii pentru
activitatea desfațs urataț s i/sau rezultatele obt inute.
(2) Acordarea  premiilor  se  face  la  nivelul  CNNT,  la  propunerea  profesorului  diriginte,  a
consiliului clasei, a directorului s colii sau a Consiliului S colar al Elevilor.
(3) Diplomele se pot acorda:
(a) pentru rezultate deosebite la înnvațt ațturaț,  sau pe discipline de studiu,  potrivit  consiliului
profesoral al unitațt ii; numațrul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 
(b) pentru  alte  tipuri  de  performant e:  pentru  purtare,  pentru  alte  tipuri  de  activitațt i  sau
preocupațri care meritaț saț fie apreciate.
(4) Elevii din înnvațt ațmanntul gimnazial s i liceal pot obt ine premii dacaț:
(a) au obt inut primele trei medii generale pe clasaț s i acestea nu au valori mai mici de 9.00;
pentru urmațtoarele trei medii se pot acorda ment iuni;
(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;
(c) au obt inut performant e la concursuri, festivaluri, expozit ii s i la alte activitațt i extras colare
desfațs urate la nivel local, judet ean, nat ional sau internat ional;
(d) s-au remarcat prin fapte de înnaltaț t inutaț moralaț s i civicaț;
(e) au înnregistrat, la nivelul clasei, cea mai bunaț frecvent aț pe parcursul anului s colar.
Art. 64
Recompensele care se atribuie elevilor colegiului sunt cele stabilite de art. 143-146 din ROFUIP.
Astfel, se acordaț:
(a) „Premiul de excelență” – s efului de promot ie;
(b) „Premiul special” – elevilor care au obt inut la concursurile judet ene s i nat ionale premii s i
ment iuni (fațraț limitaț);
(c) Premii și mențiuni – elevilor care au obt inut cele mai mari medii generale conform art. 63
din prezentul Regulament
(d) Mențiuni speciale, pentru înnvațt ațturaț, indiferent de numațrul lor, cu condit ia ca media saț fie
mai mare sau egalaț cu 8,50.
Art. 65
CNNT poate stimula activitațt ile de performant aț înnaltaț ale copiilor/elevilor la nivel local, nat ional
s i internat ional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al pațrint ilor,
a agent ilor economici, a fundat iilor s tiint ifice s i culturale, a comunitațt ii locale etc.
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Sancțiuni ale elevilor
Art. 66
(1) Elevii  CNNT  care  sațvanrs esc  fapte,  înn  perimetrul  CNNT  sau  înn  cadrul  activitațt ilor
extras colare organizate de personalul  CNNT,  prin care se înncalca ț dispozit iile  legale înn  vigoare,
inclusiv regulamentele s colare, vor fi sanct ionat i înn funct ie de gravitatea acestora. Pentru faptele
petrecute  înn  afara  perimetrului  CNNT  sau  înn  afara  activitațt ilor  extras colare  organizate  de
personalul CNNT, elevii rațspund conform legislat iei înn vigoare;
(2) Sanct iunile care se pot aplica sunt urmațtoarele :
(a) observația individuală
(b) mustrare scrisă;
(c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu;
(d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
(e) preavizul de exmatriculare;
(f) exmatricularea.
(3) Toate sanct iunile aplicate elevilor sunt comunicate individual, înn scris, atant elevilor cant s i
pațrint ilor, tutorilor sau sust inațtorilor.
(4) Sanct iunile din Art. 66, alineatul (2), lit. e), f) nu se aplicaț înn înnvațt ațmanntul obligatoriu. 
Art. 67
(1) Observat ia  individuala ț consta ț înn  atent ionarea  elevului,  cu  privire  la  înncațlcarea
regulamentelor înn  vigoare,  ori  a  normelor de comportament  acceptate,  înnsot ita ț de consilierea
acestuia  astfel  înncant  sa ț dovedeascaț,  ulterior,  un comportament  corespunzațtor.  Elevului  i  se va
atrage totodata ț atent ia  caț,  înn  situat ia  înn  care nu îns i  schimba ț comportamentul,  i  se va aplica o
sanct iune mai severaț.
(2) Sanct iunea  se  aplica ț de  cațtre  profesorul  diriginte  sau  de  cațtre  directorul  unitațt ii  de
înnvațt ațmannt, pe baza referatului înntocmit de cațtre profesorul care a observat abaterea disciplinara/
comportamentul neadecvat.
Art. 68
(1) Mustrarea scrisaț constaț înn atent ionarea elevului, înn scris, de cațtre profesorul diriginte, cu
indicarea faptelor care au determinat aplicarea sanct iunii.
(2) Sanct iunea  este  propusa ț consiliului  clasei  de  cațtre  cadrul  didactic  la  ora  cațruia  s-au
petrecut faptele susceptibile de sanct iune, spre validare. 
(3) Sanct iunea se consemneazaț înn registrul de procese verbale al consiliului clasei s i înntr-un
raport  care  va  fi  prezentat  consiliului  profesoral  de  cațtre  profesorul  diriginte,  la  sfanrs itul
semestrului.
(4) Documentul cont inannd mustrarea scrisa ț va fi înnmannat elevului sau pațrintelui/ tutorelui/
sust inațtorului  legal,  pentru elevii  minori,  personal  sau,  înn  situat ia  înn  care  acest  lucru nu este
posibil, prin pos taț cu confirmare de primire.
(5) Sanct iunea  se  înnregistreaza ț înn  catalogul  clasei,  precizanndu-se  numațrul  sub  care  a  fost
înnregistrataț înn registrul de intrațri – ies iri al unitațt ii.
(6) Sanct iunea poate fi înnsot itaț de scațderea notei la purtare.
Art. 69
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(1) Retragerea temporara ț sau definitiva ț a  bursei  se aplica ț de cațtre director,  la  propunerea
consiliului clasei, aprobataț prin hotațranrea CP.
(2) Sanct iunea este înnsot itaț de scațderea notei la purtare, aprobataț de CP al CNNT.
Art. 70
(1) Mutarea disciplinara ț la  o  clasa ț paralelaț,  înn  cadrul  CNNT,  se  propune  de cațtre  consiliul
clasei, se aprobaț de cațtre CP s i se aplicaț prin înnmannarea, înn scris s i sub semnațturaț, a înns tiint ațrii
asupra sanct iunii, de cațtre director, pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal al elevului minor
sau elevului, dacaț acesta a înmplinit 18 ani.
(2) Sanct iunea se consemneazaț înn catalogul clasei s i înn registrul matricol.
(3) Sanct iunea, înnsot itaț de scațderea notei la purtare, se valideazaț înn CP al CNNT, la propunerea
consiliului clasei.
Art. 71
(1) Preavizul de exmatriculare se înntocmes te de cațtre profesorul diriginte, pentru elevii care
absenteazaț nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o
singuraț disciplinaț, raportate la un an s colar înntreg, se semneazaț de cațtre acesta s i de director s i se
înnmanneazaț s i sub semnațturaț, pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal sau elevului, dacaț acesta
a înmplinit 18 ani.
(2) Sanct iunea nu se aplicaț elevilor din înnvațt ațmanntul obligatoriu.
(3) Sanct iunea se consemneazaț înn registrul de evident a ț a elevilor s i înn catalogul clasei s i se
ment ioneazaț înn raportul consiliului clasei la sfanrs it de semestru sau de an s colar.
(4) Sanct iunea,  înnsot ita ț de scațderea notei  la  purtare,  se  valideaza ț înn  consiliul  profesoral  al
CNNT, la propunerea consiliului clasei.
Art. 72
(1) Exmatricularea constaț înn eliminarea elevului din CNNT, pannaț la sfanrs itul anului s colar.
(2) Exmatricularea poate fi:
(a) exmatriculare cu drept de reînnscriere, înn anul urmațtor, înn CNNT s i înn acelas i an de studiu;
(b) exmatriculare fațraț drept de reînnscriere înn CNNT;
(c) exmatriculare  din  toate  unitațt ile  de  înnvațt ațmannt,  fațra ț drept  de  reînnscriere,  pentru  o
perioadaț de timp.
(3) Sanct iunea nu se aplicaț elevilor din înnvațt ațmanntul obligatoriu.
Art. 73
(1) Exmatricularea cu drept de reînnscriere înn anul urmațtor CNNT s i înn acelas i an de studiu, se
aplicaț elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevațzute de Statutul elevului,
de ROFUIP s i de prezentul Regulament sau apreciate ca atare de cațtre consiliul profesoral.
(2) Sanct iunea se aplicaț s i pentru un numațr de cel put in 40 de absent e nejustificate din totalul
orelor de studiu sau cel put in 30% din totalul orelor la o singuraț disciplinaț de studiu, cumulate pe
un an s colar.
(3) Daca ț abaterea  consta ț înn  absent e  nemotivate,  sanct iunea  exmatriculațrii  se  poate  aplica
numai dacaț, anterior, a fost aplicataț sanct iunea preavizului de exmatriculare. 
(4) Sanct iunea  se  consemneaza ț înn  registrul  de  procese-verbale  al  consiliului  profesoral,  înn
catalogul clasei, înn registrul de evident aț a elevilor s i înn registrul matricol.
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(5) Sanct iunea,  înnsot ita ț de scațderea notei  la  purtare,  se  valideaza ț înn  consiliul  profesoral  la
propunerea consiliului clasei.
(6) Sanct iunea  se  comunicaț,  de  cațtre  directorul  CNNT,  înn  scris  elevului  s i  sub  semnațturaț,
pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal.
Art. 74
(1) Exmatricularea fațra ț drept de reînnscriere înn CNNT se aplicaț elevilor din ciclul superior al
liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de cațtre consiliul profesoral, precum
(fațraț a se limita înnsaț la acestea): 
(a) sa ț distruga ț documentele  s colare,  precum cataloage,  registre  matricole,  documente  din
portofoliu educat ional;
(b) saț det inaț, saț consume sau saț comercializeze, înn perimetrul CNNT, droguri sau  substant e
etnobotanice;
(c) saț introducaț s i/sau saț facaț uz înn perimetrul CNNT de orice tipuri de arme sau de produse
pirotehnice (munit ie), sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin act iunea
lor, pot afecta integritatea fizicaț s i psihicaț a elevilor s i a personalului  CNNT;
(d) saț aibaț o atitudine care constituie o amenint are la adresa sigurant ei celorlalt i elevi s i/sau a
personalului CNNT.
(2) Sanct iunea,  înnsot ita ț de  scațderea  notei  la  purtare,  se  valideaza ț înn  CP  la  propunerea
consiliului clasei.
(3) Sanct iunea se consemneaza ț înn  registrul  de procese-verbale al  CP,  înn  catalogul  clasei,  înn
registrul de evident aț a elevilor s i înn registrul matricol.
(4) Sanct iunea se comunicaț, de cațtre directorul unitațt ii de înnvațt ațmannt, înn scris elevului s i sub
semnațturaț, pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal.
Art. 75
(1) Exmatricularea  din  toate  unitațt ile  de  înnvațt ațmannt,  fațra ț drept  de  reînnscriere  pentru  o
perioadaț de 3-5 ani, se aplicaț elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de
grave, apreciate ca atare de cațtre consiliul profesoral.
(2) Sanct iunea se aplica ț prin ordin al ministrului educat iei nat ionale s i  cercetațrii s tiint ifice,
prin care se stabiles te s i durata pentru care se aplicaț aceastaț sanct iune. Inn acest sens, directorul
unitațt ii de înnvațt ațmannt transmite Ministerului Educat iei Nat ionale s i Cercetațrii S tiint ifice 
(3) propunerea motivataț a CP privind aplicarea acestei sanct iuni, înmpreunaț cu documente sau
orice alte probe din care saț rezulte abaterile deosebit de grave sațvanrs ite de elevul propus spre
sanct ionare.
(4) Sanct iunea  se  consemneaza ț înn  registrul  de  procese-verbale  al  consiliului  profesoral,  înn
catalogul clasei s i înn registrul matricol.
(5) Sanct iunea  se  comunicaț,  de  cațtre  MEN,  înn  scris  elevului  s i  sub  semnațturaț,  pațrintelui,
tutorelui sau sust inațtorului legal dacaț acesta nu a înmplinit 18 ani.
Art. 76
(1) Dupa ț opt  sațptațmanni  sau  la  înncheierea  semestrului  sau  a  anului  s colar,  consiliul  se
reînntrunes te. Dacaț elevul cațruia i s-a aplicat o sanct iune ment ionataț la Art. 66, alineatul (2), lit. a) -
e)  daț dovadaț de un comportament fațraț abateri pe o perioadaț de cel put in 8 sațptațmanni de s coalaț,
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pannaț la înncheierea semestrului sau a anului s colar, prevederea privind scațderea notei la purtare,
asociataț sanct iunii, poate fi anulataț, cu acordul CP.
(2) Anularea, înn condit iile stabilite la alin. (1), a scațderii notei la purtare se aprobaț de cațtre
entitatea care a aplicat sanct iunea.
Art. 77
 (1) La fiecare 10 absent e nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absent e
nejustificate din numațrul de ore pe semestru la o disciplinaț, nota la purtare se scade cu cante un
punct.
Art. 78
(1) Elevii care se fac vinovat i de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor CNNT sunt
obligat i  sa ț acopere,  înn  conformitate  cu  prevederile  art.  1357-1374  din  Codul  Civil,  toate
cheltuielile ocazionate de lucrațrile necesare reparat iilor sau, dupaț caz, saț restituie bunurile sau saț
suporte toate cheltuielile pentru înnlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) Inn  cazul  neidentificațrii  vinovatului/  vinovat ilor,  rațspunderea materiala ț devine colectivaț,
revenind înntregii clase/ claselor care îns i desfațs urau activitatea înn spat iul respectiv la momentul
producerii/ constatațrii sustragerii/ deteriorațrii/ distrugerii.
(3) Inn  cazul  deteriorațrii/  distrugerii  manualelor  s colare  primite  gratuit,  elevii  vinovat i
înnlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzațtor disciplinei, anului de studiu s i
tipului  de  manual.  înn  caz  contrar,  elevii  vor  achita  de  cinci  ori  contravaloarea  manualelor
respective.
Art. 79
(1) Contestarea sanct iunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevațzute la art. 66, se adreseazaț,  de
cațtre elev sau, dupaț caz, de cațtre pațrintele/ tutorele/ sust inațtorul legal al elevului, CA al CNNT, înn
termen de 5 zile lucrațtoare de la aplicarea sanct iunii.
(2) Contestat ia  se  solut ioneaza ț înn  termen  de  30  de  zile  de  la  depunerea  acesteia  la
secretariatul unitațt ii de înnvațt ațmannt. Hotațranrea CA nu este definitivaț s i poate fi atacataț ulterior la
instant aț de contencios administrativ din circumscript ia unitațt ii de înnvațt ațmannt, conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unitațt ile de înnvațt ațmannt poate fi contestataț, înn scris, la MENCS  înn
termen de 5 zile lucrațtoare de la comunicarea sanct iunii.

Consiliul Școlar al Elevilor
Art. 80
(1) Inn CNNT se constituie Consiliul S colar al Elevilor (CS E), format din reprezentant ii elevilor
de la fiecare clasaț, ales i înn mod democratic.
(2) CS E funct ioneazaț pe baza OMECT nr. 4247/21 iunie 2010, publicat înn MO nr. 469/8 iulie
2010, s i a Regulamentului propriu elaborat de CJE s i adaptat la specificul s i nevoile s colii, anexaț la
Regulamentul intern al unitațt ii de înnvațt ațmannt.
(3) Consiliului S colar al Elevilor din CNNT alege un reprezentant major, care va fi membru cu
drepturi depline al Consiliului de Administrat ie al CNNT.
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Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare.
Art. 81
Evaluarea rezultatelor înnvațt ațrii are drept scop orientarea s i optimizarea înnvațt ațrii.
Art. 82
(1) Inn CNNT, evaluațrile se realizeazaț, la nivel de disciplinaț, conform legii.
(2) Inn CNNT evaluarea se centreazaț pe competent e, oferaț feed-back real elevilor s i staț la baza
planurilor individuale de înnvațt are.
Art. 83
(1) Evaluarea rezultatelor la înnvațt ațturaț se realizeazaț înn mod ritmic, conform legii.
(2) Fiecare  semestru  cuprinde  s i  perioade  de  consolidare  s i  de  evaluare  a  competent elor
dobanndite de beneficiarii primari ai educat iei. Inn aceste perioade se urmațres te:
(a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-înnvațt are;
(b) fixarea s i sistematizarea cunos tint elor;
(c) stimularea  elevilor  cu  ritm  lent  de  înnvațt are  sau  cu  alte  dificultațt i  înn  dobanndirea
cunos tint elor, deprinderilor s i înn formarea s i dezvoltarea atitudinilor;
(d) stimularea pregațtirii elevilor capabili de performant aț înnaltaț.
Art. 84
(1) Instrumentele  de  evaluare  se  stabilesc  înn  funct ie  de  vanrsta  s i  de  particularitațt ile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educat iei s i de specificul fiecațrei discipline. Acestea
pot fi:
(a) chestionațri orale;
(b) lucrațri scrise;
(c) experimente s i activitațt i practice;
(d) referate s i proiecte;
(e) probe practice;
(f) alte  instrumente  stabilite  de  catedrele/  comisiile  metodice  s i  aprobate  de  director  sau
elaborate de cațtre MEN/ inspectoratele s colare.
(2) Inn înnvațt ațmanntul secundar,  elevii  vor avea la fiecare disciplinaț,  cel  put in o evaluare prin
lucrare scrisaț pe semestru.
Art. 85
Testele de evaluare,  subiectele de examen de orice tip s i  lucrațrile  semestriale scrise (teze) se
elaboreaza ț pe  baza  cerint elor  didactico-metodologice  stabilite  de  programele  s colare,  parte  a
Curriculumului nat ional.
Art. 86
(1) Rezultatele evaluațrii se exprimaț prin note de la 1 la 10.
(2) Nota  1  (unu)  se  acorda ț elevilor  care  sunt  descoperit i  copiind/  înncercannd  sa ț copieze/
plagiind, respectiv înn situat ia înn care înncearcaț saț furnizeze rațspunsurile corecte unui alt elev fațraț
permisiunea profesorului.
(3) Rezultatele  evaluațrii   s i  absentele  se  consemneaza ț înn  catalogul  electronic,  catalog,  cu
cernealaț albastraț, sub forma: NNota/data”.
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(4) Notele consemnate gres it se anuleazaț, baranndu-se cu o linie oblicaț, cu cernealaț de culoare
ros ie, înnscriindu-se nota corectaț de asemenea cu cernealaț de culoare ros ie, dupaț care directorul
certificaț nota prin semnațturaț s i prin aplicarea s tampilei unitațt ii.
Art. 87
(1) Notele acordate se comunicaț înn mod obligatoriu elevilor înnainte de consemnarea înn catalog,
se trec înn catalog s i înn carnetul de elev de cațtre cadrul didactic care le acordaț.
(2) Numațrul de note acordate semestrial fiecațrui elev, la fiecare disciplinaț de studiu, exclusiv
nota de la lucrarea scrisa ț semestriala ț (tezaț), dupaț caz, trebuie sa ț fie cel put in egal cu numațrul
sațptațmannal de ore de curs prevațzut înn planul de înnvațt ațmannt. Fac except ie disciplinele cu o oraț de
curs pe sațptațmannaț, la care numațrul minim de note este de douaț.
(3) Elevii aflat i înn situat ie de corigent a ț vor avea cu cel put in o notaț înn plus fat a ț de numațrul
prevațzut de note la alin. (2), ultima notaț fiind acordataț, de regulaț, înn ultimele douaț sațptațmanni ale
semestrului,  cu  condit ia  ca  acesta  sa ț fie  prezent  la  ore.  Absent ele  înnregistrate  înn  aceste  douaț
sațptațmanni anuleazaț aceastaț prevedere.
(4) Disciplinele,  la  care se sust in lucrațri  scrise semestriale (teze),  precum s i  perioadele de
desfațs urare  a  acestora  se  stabilesc  prin  ordin  al  ministrului  educat iei  nat ionale  s i  cercetațrii
s tiint ifice.
(5) Elevii nu vor sust ine mai mult de o lucrare scrisaț înntr-o zi. Data sust inerii lucrațrii scrise va
fi ment ionataț, sub semnațtura profesorului, înn catalog, înntr-un tabel lipit pe coperta interioaraț.
(6) Notele  la  lucrațrile  scrise  semestriale  (teze)  se  analizeaza ț cu  elevii  înntr-o  ora ț special
destinata ț acestui scop s i se trec înn catalog. Lucrațrile scrise semestriale (tezele) se pațstreazaț înn
s coalaț pannaț la sfanrs itul anului s colar.
Art. 88
(1) La sfanrs itul fiecațrui semestru s i la înncheierea anului s colar, cadrele didactice au obligat ia saț
înncheie situat ia s colaraț a elevilor, înn condit iile legii, ale ROFUIP s i ale prezentului regulament.
(2) La  sfanrs itul  fiecațrui  semestru,  profesorul  diriginte  consulta ț consiliul  clasei  pentru
acordarea  mediei  la  purtare,  prin  care  sunt  evaluate  frecvent a  s i  comportarea  elevului,
respectarea de cațtre acesta a reglementațrilor adoptate de unitatea de înnvațt ațmannt.
Art. 89
(1) La  fiecare  disciplina ț de  studiu  media  semestriala ț este  calculata ț din  numațrul  de  note
prevațzut de prezentul Regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se sust ine lucrarea scrisa ț semestriala ț (teza),  media
semestrialaț se obt ine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numațr înntreg.
Diferent ele de 50 de sutimi se rotunjesc înn favoarea elevului.
(3) La  disciplinele  de  studiu  la  care  se  sust ine  lucrarea  scrisa ț semestriala ț (teza)  media
semestrialaț se calculeazaț astfel: Nmedia semestriala = (3M+T)/4”, unde NM” reprezintaț media la
evaluarea periodicaț,  iar NT” reprezinta ț nota obt inuta ț la lucrarea scrisa ț semestriala ț (tezaț).  Nota
astfel  obt inuta ț se  rotunjes te  la  cel  mai  apropiat  numațr  înntreg.  Diferent ele  de  50 de sutimi se
rotunjesc  înn  favoarea  elevului.  Media  la  evaluarea  periodica ț este  media  aritmetica ț a  notelor
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înnscrise înn catalog, cu except ia notei de la lucrarea scrisaț semestrialaț (teza), medie calculataț cu
douaț zecimale exacte, fațraț rotunjire.
(4) Media  anuala ț a  fiecațrei  disciplina ț este  data ț de  media  aritmetica ț a  celor  doua ț medii
semestriale, calculataț cu douaț zecimale exacte, fațraț rotunjire. Inn cazul înn care elevul a fost scutit
medical, pe un semestru, la disciplina educat ie fizicaț s i sport, media de pe semestrul înn care elevul
nu a fost scutit devine media anualaț.
(5) Nota lucrațrii scrise semestriale (tezaț) s i mediile semestriale s i anuale se consemneazaț înn
catalog cu cernealaț ros ie.
(6) Media anualaț generalaț se calculeazaț ca medie aritmeticaț, fațraț rotunjire, a mediilor anuale
de la toate disciplinele s i de la purtare. 
Art. 90
Mediile semestriale s i anuale pe disciplinaț se consemneazaț înn catalog de cațtre cadrul didactic care
a predat disciplina. Mediile la purtate se consemneazaț înn catalog de profesorii dirigint i ai claselor.
Art. 91
(1) Elevii scutit i de efort fizic au obligat ia de a fi prezent i la orele de educat ie fizicaț s i sport.
Acestor elevi nu li se acordaț note s i nu li se înncheie media la aceastaț disciplinaț înn semestrul sau înn
anul înn care sunt scutit i medical.
(2) Pentru elevii scutit i medical, profesorul de educat ie fizicaț s i sport va consemna înn catalog,
la  rubrica  respectivaț,  NScutit  medical  în  semestrul  …”  sau  NScutit  medical  în  anul  școlar  ...”,
specificannd totodataț documentul medical, numațrul s i data eliberațrii acestuia. Documentul medical
va fi atas at la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unitațt ii de înnvațt ațmannt.
(3) Elevii scutit i medical, semestrial sau anual, nu sunt obligat i saț vinaț înn echipament sportiv la
orele de educat ie fizicaț s i sport, dar trebuie saț aibaț înncațlt ațminte adecvataț pentru sațlile de sport.
Absent ele la aceste ore se consemneazaț înn catalog.
(4) Pentru integrarea înn colectiv a elevilor scutit i medical, înn timpul orei de educat ie fizicaț s i
sport,  cadrul  didactic  le  poate atribui  sarcini  organizatorice:  arbitraj,  cronometrare,  mațsurare,
supraveghere, înnregistrarea unor elemente tehnice, t inerea scorului etc.
Art. 92
(1) S colarizarea elevilor sportivi nominalizat i de federat iile nat ionale sportive pentru centrele
nat ionale  olimpice/de  excelent a ț se  realizeaza ț înn  unitațt i  de  înnvațt ațmannt,  situate  înn  apropierea
acestor structuri sportive s i respectaț dinamica select iei loturilor. Situat ia s colaraț, înnregistrataț înn
perioadele înn care elevii se pregațtesc înn aceste centre, se transmite CNNT. 
(2) Inn  cazul  înn  care s colarizarea se realizeaza ț înn  unitațt i  de înnvațt ațmannt care nu pot asigura
pregațtirea  elevilor  la  unele  discipline  de  înnvațt ațmannt,  situat ia  s colara ț a  acestor  elevi  se  poate
înncheia,  la  disciplinele  respective,  la  CNNT,  dupa ț înntoarcerea  acestora,  conform  prezentului
regulament.
Art. 93
(1) Situat ia  s colara ț anuala ț a  elevilor  care  nu  frecventeaza ț ora  de  Religie  se  înncheie  fațraț
disciplina Religie. 
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(2) Schimbarea opt iunii cu privire la frecventarea sau nefrecventarea orei de Religie se face
prin cerere scrisaț.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica ț s i  înn cazul elevilor cațrora, din motive obiective, nu li s-au
asigurat condit iile necesare pentru frecventarea orelor la aceastaț disciplinaț.
(4) Elevilor aflat i înn situat iile prevațzute la alin. (1) - (3) li se vor asigura activitațt i educat ionale
alternative înn cadrul CNNT, stabilite prin hotațranrea CA.
Art. 94
Sunt declarat i promovat i elevii care, la sfanrs itul anului s colar, obt in la fiecare disciplinaț de studiu
cel put in media anualaț 5,00, iar la purtare, media anualaț cel put in 6,00.
Art. 95
Sunt declarat i amannat i, semestrial sau anual, elevii cațrora nu li se poate definitiva situat ia s colaraț
la una sau la mai multe discipline de studiu din urmațtoarele motive:
(a) au  absentat,  motivat  s i/sau  nemotivat,  la  cel  put in  50% din  numațrul  de  ore  de  curs
prevațzut înntr-un semestru la disciplinele respective.
(b) au fost scutit i de frecvent aț de cațtre directorul CNNT înn urma unor solicitațri oficiale, pentru
perioada participațrii la festivaluri s i concursuri profesionale, cultural-artistice s i sportive, interne
s i internat ionale, cantonamente s i pregațtire specializataț;
(c) au beneficiat de bursaț de studiu înn straținațtate, recunoscutaț de MENCS ;
(d) au urmat studiile, pentru o perioadaț determinataț de timp, înn alte t ațri;
(e) nu au un numațr suficient de note, necesar pentru înncheierea mediei/ mediilor sau nu sunt
consemnate înn catalog mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective.
Art. 96
(1) Elevii  declarat i  amannat i  pe  semestrul  I  îns i  vor  înncheia  situat ia  s colara ț înn  primele  4
sațptațmanni de la revenirea la s coalaț. 
(2) Inncheierea  situat iei  s colare  a  elevilor  prevațzut i  la  alin.  (1)  se  face  pe  baza  notelor
consemnate înn rubrica semestrului I, datate la momentul evaluațrii.
(3) Inncheierea situat iei s colare a elevilor amannat i pe semestrul II, a celor declarat i amannat i pe
semestrul  I  s i  care nu s i-au înncheiat  situat ia  s colara ț conform prevederilor  alin.  (1)  s i  (2)  sau
amannat i anual se face înntr-o perioadaț stabilitaț de conducerea unitațt ii de înnvațt ațmannt, înnaintea 
sesiunii de corigent e. Elevii amannat i, care nu promoveazaț la una sau douaț discipline de studiu înn
sesiunea  de  examene  de  înncheiere  a  situat iei  s colare  a  elevilor  amannat i,  se  pot  prezenta  la
sesiunea de examene de corigent e.
Art. 97
(1) Sunt declarat i corigent i elevii care obt in medii anuale sub 5,00 la cel mult douaț discipline
de studiu, precum s i elevii amannat i care nu promoveazaț examenul de înncheiere a situat iei s colare,
la cel mult douaț discipline de studiu.
(2) Pentru  elevii  corigent i,   se  organizeaza ț  anual  o  singura ț  sesiune  de  examene  de
corigent aț, înntr-o perioadaț stabilitaț de MEN.
Art. 98
Sunt declarat i repetent i:
(a) elevii care au obt inut medii anuale sub 5,00 la mai mult de douaț discipline de înnvațt ațmannt. 
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(b) elevii care au obt inut la purtare media anualaț mai micaț de 6,00;
(c) elevii  corigent i  care nu se prezinta ț la sesiunea de examen de corigent a ț sau la sesiunea
speciala ț prevațzuta ț la art.  201,  alin.  4,  din ROFUIP,  sau care nu promoveaza ț examenul la  toate
disciplinele la care se aflaț înn situat ie de corigent aț;
(d) elevii amannat i anual care nu se prezintaț la sesiunea de înncheiere a situat iei s colare la cel
put in o disciplinaț;
(e) elevii exmatriculat i, cu drept de reînnscriere; acestora li se înnscrie înn documentele s colare
NRepetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în CNNT” sau NRepetent prin exmatriculare, cu
drept de reînscriere în altă unitate de învățământ”.
Art. 99
(1) Elevii declarat i repetent i se pot înnscrie înn anul s colar urmațtor la acelas i profil s i aceeas i
specializare, inclusiv cu depațs irea numațrului maxim de elevi la clasaț prevațzut de lege, sau se pot
transfera la altaț unitate de înnvațt ațmannt.
(2) Inn ciclul superior al liceului, elevii se pot afla înn situat ia de repetent ie de cel mult douaț ori.
Anul de studiu se poate repeta o singuraț dataț.
(3) Continuarea studiilor de cațtre elevii din ciclul superior al liceului care sunt înn situat ia de a
repeta a doua oaraț un an s colar se poate realiza înn înnvațt ațmanntul cu frecvent aț redusaț. Inn situat ia înn
care elevii din înnvațt ațmanntul secundar superior nu au înmplinit 18 ani, rațmann înn înnvațt ațmanntul cu
frecvent aț, de zi.
Art. 100
(1) Dupaț înncheierea sesiunii de corigent aț, elevii care nu au promovat la o singuraț disciplinaț de
înnvațt ațmannt au dreptul saț solicite reexaminarea. Aceasta se acordaț de cațtre director o singuraț dataț.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitațt ii de înnvațt ațmannt, înn termen de 24
de ore de la afis area rezultatelor examenului de corigent aț.
(3) Reexaminarea se desfațs oaraț înn termen de douaț zile de la data depunerii cererii, dar nu mai
tanrziu de data înnceperii cursurilor noului an s colar.
(4) Comisia  de  reexaminare  se  numes te  de  cațtre  director  s i  este  formata ț din  alte  cadre
didactice decant cele care au fațcut examinarea.
Art. 101
(1) Pentru elevii declarat i corigent i sau amannat i pentru an s colar, examinarea se face din toataț
materia studiataț înn anul s colar, conform programei s colare.
(2) Pentru elevii amannat i  pentru un semestru, examinarea înn vederea înncheierii situat iei,  se
face numai din materia acelui semestru.
(3) Pentru elevii care sust in examene de diferent aț, examinarea se face din materia studiataț înn
semestrul sau anul s colar respectiv, înn funct ie de situat ie.
(4) Disciplinele la care se dau examene de diferent aț sunt cele prevațzute înn trunchiul comun s i
înn curriculumul diferent iat al specializațrii la care se face transferul s i care nu au fost studiate de
candidat. Se sust ine examen separat pentru fiecare an de studiu.
(5) Inn situat ia transferațrii elevului dupaț semestrul I, secretarul s colii înnscrie înn catalogul clasei
la care se transferaț candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul
le  studiaza ț la  specializarea  la  care  s-a  transferat.  Notele  obt inute  la  examenele  de  diferent e
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sust inute la disciplinele prevațzute înn trunchiul comun s i înn curriculum diferent iat ale specializațrii
clasei la care se transferaț s i care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintaț
mediile pe semestrul I la disciplinele respective.
(6) Nu se sust in examene de diferent aț pentru disciplinele din curriculumul la decizia s colii.
(7) Inn  cazul  elevilor  transferat i,  aces tia  preiau  disciplinele  opt ionale  ale  clasei  înn  care  se
transferaț. Inn situat ia transferului elevului la înnceputul semestrului al II-lea sau înn cursul acestuia,
mediile semestriale obt inute la disciplinele opt ionale ale clasei, la sfanrs itul semestrului al II-lea,
devin medii anuale pentru disciplina respectivaț.
(8) Inn cazul transferului pe parcursul anului s colar, pațrintele, tutorele sau sust inațtorul legal al
elevului  îns i  asuma ț înn  scris  responsabilitatea  înnsus irii  de  cațtre  elev  a  cont inutului  programei
s colare  parcurse  panna ț înn  momentul  transferului,  la  disciplinele  opt ionale,  la  unitatea  de
înnvațt ațmannt primitoare.
(9) Inn situat ia ment ionataț la alin. (7), înn foaia matricolaț vor fi trecute s i disciplinele opt ionale
pe care le-a parcurs elevul la unitatea de înnvațt ațmannt/specializarea de la care se transferaț, la care
are  situat ia  s colara ț înncheiata ț pe  primul  semestru,  cant  s i  pe  cele  ale  clasei  din  unitatea  de
înnvațt ațmannt/specializarea la care se transferaț. Inn acest caz, media semestrialaț la fiecare din aceste
discipline opt ionale devine medie anualaț.
(10) Inn  cazul  transferului  elevilor  corigent i  la  cel  mult  doua ț discipline,  cu  schimbarea
profilului/specializațrii, s i care nu vor mai studia la unitatea de înnvațt ațmannt primitoare disciplinele
respective, se vor sust ine doar examenele de diferent aț.  Prevederea se aplicaț s i înn cazul elevilor
declarat i amannat i.
Art. 102
Obligat ia de a frecventa înnvațt ațmanntul obligatoriu la forma cu frecvent aț înnceteazaț la vanrsta de 18
ani. Persoanele care nu s i-au finalizat înnvațt ațmanntul obligatoriu pannaț la aceastaț vanrstaț s i care au
depațs it  cu  mai  mult  de  3  ani  vanrsta  clasei  îns i  pot  continua  studiile,  la  cerere,  la  forma  de
înnvațt ațmannt cu frecvent aț redusaț.
Art. 103
(1) Elevilor  dintr-o  unitate  de  înnvațt ațmannt  de  stat  din  Romannia,  care  urmeaza ț sa ț continue
studiile  înn  alte  t ațri  pentru  o  perioada ț determinata ț de  timp,  li  se  rezerva ț locul  înn  CNNT,  la
solicitarea scrisaț a pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal.
(2) Inncheierea situat iei  s colare  a  acestei  categorii  de elevi,  declarat i  amannat i,  se  face  dupaț
revenirea înn t araț, dacaț revenirea are loc pannaț la înnceperea cursurilor noului an s colar.
(3) Inn cazul înn care revenirea elevilor plecat i înn straținațtate pe parcursul unui an s colar are loc
dupa ț înnceperea cursurilor  noului  an  s colar,  se  aplica ț procedura  referitoare  la  recunoas tere  s i
echivalare s i,  dupa ț caz, cea prevațzuta ț la art.  136 din ROFUIP, dacaț nu li se poate echivala anul
s colar parcurs înn straținațtate.
Art. 104
(1) Consiliul  profesoral al CNNT valideaza ț situat ia s colara ț a elevilor,  pe clase,  înn s edint a ț de
înncheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemneazaț înn procesul-
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verbal,  ment ionanndu-se  numațrul  elevilor  promovat i,  numațrul  s i  numele  elevilor  corigent i,
repetent i, amannat i, exmatriculat i, precum s i numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situat ia s colaraț a elevilor corigent i, amannat i sau repetent i se comunicaț înn scris pațrint ilor,
tutorilor sau reprezentant ilor legali sau, dupaț caz, elevilor majori, de cațtre profesorul diriginte, înn
cel mult 10 zile de la înncheierea cursurilor fiecațrui semestru/an s colar.
(3) Pentru  elevii  amannat i  sau  corigent i,  profesorul  diriginte  comunica ț înn  scris  pațrint ilor,
tutorelui sau sust inațtorului legal, programul de desfațs urare a examenelor de corigent aț s i perioada
de înncheiere a situat iei s colare.
(4) Nu pot fi  fațcute publice, fațra ț acordul pațrintelui,  tutorelui sau sust inațtorului legal sau al
elevului/absolventului, dacaț acesta este major, documentele corespunzațtoare elevului, cu except ia
situat iei  prevațzute  de  Legea  272/2004  privind  protect ia  s i  promovarea  drepturilor  copilului,
republicataț.
Examenele organizate la nivelul unității de învățământ
Art. 105
(1) Examenele organizate de CNNT sunt:
a) examen de corigent a ț pentru elevii  declarat i  corigent i  la  înncheierea cursurilor anuale  s i
pentru elevii declarat i corigent i dupaț sust inerea examenelor din sesiunea pentru elevii amannat i;
b) examen  de  înncheiere  a  situat iei  s colare  pentru  elevii  declarat i  amannat i,  conform
prevederilor art. 129 din ROFUIP, alin.3);
c) examen  de  diferent e  pentru  elevii  a  cațror  înnscriere  înn  unitatea  de  înnvațt ațmannt  este
condit ionataț de promovarea unor astfel de examene;
d) examinațri/testațri  organizate  înn  vederea  înnscrierii  elevilor  înn  clasa  a  V-a,  conform
prezentului Regulament.
(2) Organizarea,  înn  CNNT,  a  examenelor  de  admitere  înn  înnvațt ațmanntul  liceal,  precum  s i  a
examenelor  s i  evaluațrilor  nat ionale,  se  face  conform  metodologiilor  aprobate  prin  ordin  al
ministrului educat iei nat ionale.
(3) Se va organiza examen înn vederea înnscrierii  elevilor înn clasa a V-a numai daca ț numațrul
cererilor de înnscriere înn clasa a V-a depațs es te numațrul locurilor oferite;
(4) Elevii care, anterior înnscrierii la admiterea înn liceu, înn clasa a IX-a, la clasele cu predare înn
regim  intensiv  sau  bilingv  a  unei  limbi  de  circulat ie  internat ionalaț,  au  sust inut  examene  de
competent a ț lingvisticaț înntr-o limbaț de circulat ie internat ionalaț s i au obt inut o diplomaț nivel A2
sau superior, pot fi admis i fațraț a mai sust ine proba de verificare a cunos tint elor la limba modernaț
respectivaț, fiindu-le acordataț, prin echivalare, nota 10 la respectiva probaț.
Art. 106
Desfațs urarea examenelor de diferent aț are loc, de regulaț, înn perioada vacant elor s colare.
Art. 107
La examenele de diferent a ț pentru elevii care solicitaț transferul de la o unitate de înnvațt ațmannt la
alta nu se acordaț reexaminare.
Art. 108
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(1) Pentru desfațs urarea examenelor existaț douaț tipuri de probe: scrise s i orale, dupaț caz. La
toate examenele, cu except ia celui prevațzut de art. 105, alin. (3), se sust in, de regulaț,  s i  proba
scrisaț s i proba oralaț.
(2) Directorul CNNT stabiles te,  prin decizie,  înn baza hotațranrii  CA, component a comisiilor s i
datele de desfațs urare a examenelor. Sesiunea de corigent e are un pres edinte s i cante douaț cadre
didactice  examinatoare  pentru  fiecare  comisie  pe  disciplinaț.  Comisia  este  responsabila ț s i  de
realizarea subiectelor.
(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeas i specialitate sau
dupaț caz specialitațt i înnrudite/ din aceeas i arie curricularaț.
(4) Pentru examinarea elevilor corigent i, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat
elevului disciplina de înnvațt ațmannt înn timpul anului s colar. Inn mod except ional, înn situat ia înn care
înntre  elev  s i  profesor  exista ț un  conflict  care  ar  putea vicia  rezultatul  evaluațrii,  înn  comisia  de
examinare este numit un alt cadru didactic de aceeas i specialitate sau, dupaț caz, de specialitațt i
înnrudite din aceeas i arie curricularaț.
Art. 109
(1) Proba  scrisa ț a  examenelor  are  o  durata ț de  90  de  minute,  din  momentul  transcrierii
subiectelor pe tabla ț sau al primirii,  de cațtre elev, a foii  cu subiecte. Proba scrisa ț cont ine douaț
variante de subiecte, dintre care elevul trateazaț o singuraț variantaț, la alegere.
(2) Proba oralaț a examenelor se desfațs oaraț prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de
examen.  Numațrul  biletelor de examen este de doua ț ori mai mare decant  numațrul  elevilor care
sust in examenul la disciplina respectivaț. Fiecare bilet cont ine douaț subiecte. Elevul poate schimba
biletul de examen cel mult o dataț.
(3) Fiecare cadru didactic examinator acordaț elevului cante o notaț la fiecare probaț sust inutaț de
aceasta. Notele de la probele orale sunt înntregi. Notele de la probele scrise pot fi s i fract ionare.
Media  aritmetica ț a  notelor  acordate  la  cele  doua ț probe,  rotunjita ț la  nota  înntreaga ț cea  mai
apropiataț, reprezintaț nota finalaț la examenul de corigent aț, fract iunile de 50 de sutimi rotunjindu-
se înn favoarea elevului.
(4) Media obt inutaț de elev la examenul de corigent aț este media aritmeticaț, calculataț cu douaț
zecimale, fațraț rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Inntre notele finale acordate
de cei 2 examinatori nu se acceptaț o diferent aț mai mare de un punct. Inn caz contrar, medierea o
face pres edintele comisiei de examen.
Art. 110
(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacaț obt ine cel put in media
5,00.
(2) Sunt  declarat i  promovat i  anual  elevii  care  obt in,  la  fiecare  disciplina ț la  care  sust in
examenul de corigent aț, cel put in media 5,00.
(3) Media obt inutaț la examenul de corigent aț, la cel de înncheiere a situat iei s colare pentru elevii
amannat i pentru un an s i la examenul de diferent aț care echivaleazaț o disciplinaț studiataț timp de un
an s colar,  constituie  media  anuala ț a  disciplinei  respective  s i  intra ț înn  calculul  mediei  generale
anuale.
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(4) La examenul de înncheiere a situat iei s colare pentru elevii amannat i pe semestrul al doilea
sau la examenul de diferent a ț care echivaleaza ț o disciplina ț numai pe intervalul unui semestru,
media obt inutaț constituie media semestrialaț a elevului la disciplina respectivaț.
Art. 111
(1) Elevii corigent i  sau amannat i,  care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice,
dovedite cu acte, depuse înn cel mult 7 zile lucrațtoare de la data examenului, sunt examinat i la o
dataț ulterioaraț, stabilitaț de consiliul de administrat ie, dar nu mai tanrziu de înnceperea cursurilor
noului an s colar.
(2) Inn situat ii except ionale, respectiv internațri înn spital, imobilizațri la pat etc., dovedite cu acte,
inspectoratul s colar poate aproba sust inerea examenului s i dupaț înnceperea cursurilor noului an
s colar.
Art. 112
(1) Examenele  de  înncheiere  a  situat iei  s colare  s i  examenele  pentru  elevii  amannat i  s i  la
examenele de corigent aț se sust in cu cel put in 5 zile lucrațtoare înnainte de data înnceperii cursurilor
noului an s colar.
(2) Rezultatele  obt inute  la  examenele  de înncheiere  a  situat iei  s colare,  la  examenele  pentru
elevii amannat i s i la examenele de corigent aț,  inclusiv la cele de reexaminare, se consemneazaț înn
catalogul de examen de cațtre cadre didactice examinatoare s i se trec înn catalogul clasei de cațtre
secretarul s ef al CNNT, înn termen de maximum 5 zile lucrațtoare de la afis area rezultatelor, dar nu
mai tanrziu de data înnceperii cursurilor noului an s colar, cu except ia situat iilor prevațzute la art.
145,  alin.  (2),  din  ROFUIP,  cannd  rezultatele  se  consemneaza ț înn  catalogul  clasei  înn  termen de
maximum 5 zile calendaristice de la afis are.
(3) Rezultatele obt inute de elevi la examenele de diferent a ț se consemneaza ț înn catalogul de
examen, de cațtre cadrele didactice examinatoare, iar înn registrul matricol s i înn catalogul clasei de
cațtre secretarul s ef al CNNT.
(4) Inn  catalogul  de  examen  se  consemneaza ț notele  acordate  la  fiecare  probaț,  nota  finalaț
acordataț de fiecare cadru didactic examinator, precum s i media obt inutaț de elev la examen.
(5)  Catalogul de examen se semneazaț de cațtre examinatori s i de cațtre pres edintele comisiei,
imediat dupaț terminarea examenului.
(6) Pres edintele  comisiei  de  examen  preda ț secretarului  s ef  al  CNNT  toate  documentele
specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrațrile scrise s i înnsemnațrile elevilor la proba
oralaț.  Aceste documente se predau imediat dupa ț finalizarea examenelor, cu except ia situat iilor
prevațzute la art. 145 alin. (2), din ROFUIP.
(7) Lucrațrile scrise s i foile cu înnsemnațrile elevului la proba oralaț a examenului se pațstreazaț înn
arhiva unitațt ii de înnvațt ațmannt timp de un an.
(8) Rezultatul la examenele de corigent aț s i la examenele de înncheiere a situat iei pentru elevii
amannat i,  precum s i  situat ia  s colara ț anuala ț a elevilor se afis eazaț,  la loc vizibil,  a doua zi  dupaț
înncheierea sesiunii de examen s i se consemneazaț înn procesul-verbal al primei s edint e a consiliului
profesoral.
Art. 113
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Dupaț terminarea sesiunii de examen, de înncheiere a situat iei de corigent a ț sau de reexaminare,
profesorul  dirigintele  consemneaza ț înn  catalog  situat ia  s colara ț a  elevilor  care  au  participat  la
aceste examene.
Transferul elevilor
Art. 114
Inn înnvațt ațmanntul gimnazial s i liceal, elevii au dreptul saț se transfere de la o grupaț/ clasaț la alta, de
la o unitate de înnvațt ațmannt la alta, de la o filieraț la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la
alta,  de  la  o  forma ț de  înnvațt ațmannt  la  alta,  înn  limitele  efectivelor  maxime  de  elevi  la  clasa ț înn
conformitate cu prevederile ROFUIP s i ale prezentului Regulament.
. 
(1) Inn  vederea  aprobațrii  transferului  se  vor  depune la  secretariatul  colegiului  urmațtoarele
documente: 

(a) Cerere tip completataț de s i semnataț de ambii pațrint i/ pațrintele care are înncredint at copilul
spre cres tere/ tutorele/ persoana desemnataț prin procuraț notarialaț saț rațspundaț pentru copil;

(b) Adeverint a ț din care sa ț reiasa ț calitatea de elev s i media generala ț obt inuta ț înn anul s colar
(pentru transferurile solicitate înn vacant a de varaț) sau înn semestrul precedent (pentru transfer-
urile solicitate la înncheierea primului semestru);

(c) Certificatul de nas tere s i cartea de identitate ale elevului (fotocopii lizibile);

(d) Copii de pe actele de identitate ale ambilor pațrint i/ pațrintelui care are înncredint at copilul
spre cres tere/ tutorelui/ persoanei desemnate prin procuraț notarialaț saț rațspundaț pentru copil (înn
acest caz se depune s i documentul care atestaț aceastaț calitate, respectiv hotațranre de divort / de înn-
credint are, procura notarialaț – fotocopie lizibilaț).

Art. 115
Transferul elevilor se face cu aprobarea CA al CNNT s i cu avizul CA al unitațt ii de înnvațt ațmannt de la
care/ la care aces tia se transferaț.
Art. 116
(1) Inn înnvațt ațmanntul gimnazial s i  liceal,  elevii se pot transfera de la o grupaț/clasa ț la alta, înn
CNNT sau de la o altaț unitate de înnvațt ațmannt, înn limita efectivelor maxime de elevi la clasaț.
(2) Inn situat ii except ionale, înn care transferul nu se poate face înn limita efectivelor maxime de
elevi  la  clasaț,  ISJ  -Danmbovita  poate  aproba  depațs irea  efectivului  maxim,  înn  scopul  efectuațrii
transferului.
(3) Elevii CNNT se pot transfera de la o clasaț la alta sau la altaț unitate cu condit ia ca efectivul
clasei  din care se transferaț saț nu scadaț sub 15 elevi.
(4) Inn  situat ie  de  egalitate  de  medie,  criteriile  de  departajare  sunt  urmațtoarele:  a.  media
general înn ultimul an de scoala ; b. nota la purtare; c. faptul de a avea un frate înn unitate

Art. 117
(1) Prioritate la aprobarea cererilor de transfer dintr-o altaț unitate de înnvațt ațmannt înn clasa a V-
a la CNNT vor avea elevii respins i la Testarea pentru admiterea în clasa a V-a, organizataț la nivelul
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CNNT. Cererile vor fi aprobate înn ordinea mediilor obt inute la testare s i înn limita numațrului de
locuri prevațzut de legislat ia înn vigoare.
Art. 118
(1) Aprobarea transferurilor la care se schimbaț filiera sau specializarea este condit ionataț de
promovarea examenelor de diferent aț.
(2) Disciplinele la care se sust in examene de diferent aț se stabilesc prin compararea celor douaț
planuri  cadru.  Modalitațt ile  de  sust inere  a  acestor  diferent e  se  stabilesc  de  cațtre  Consiliul  de
administrat ie al unitațt ii  de înnvațt ațmannt s i  de cațtre membrii  catedrei.  Nu se sust in examene de
diferent e la disciplinele din CDS .
Art. 119
Elevii  din înnvațt ațmanntul  liceal,  se pot transfera,  pațstrannd forma de înnvațt ațmannt,  cu respectarea
urmațtoarelor condit ii:
(a) înn cadrul înnvațt ațmanntului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupaț primul
semestru,  daca ț media  lor  de  admitere  este  cel  put in  egala ț cu  media  ultimului  admis  la
specializarea la care se solicitaț transferul; înn situat ii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei
judet ene, acolo unde existaț, sau a documentelor medicale justificative  s i înn situat iile except ionale
prevațzute la art.155 (4) din ROFUIP  elevii din clasa a IX-a a înnvațt ațmanntului liceal pot fi transferat i
s i  înn  cursul  primului  semestru sau înnainte  de  înnceperea  acestuia,  cu  respectarea  condit iei  de
medie, ment ionate anterior. Inn situat ii medicale except ionale ISJ poate aproba transferul s i fațraț
respectarea condit iei de medie.
(b) înn cadrul înnvațt ațmanntului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a se pot transfera, de regulă,
dacaț media lor din ultimul an s colar este cel put in egalaț cu media ultimului promovat din clasa la
care se solicitaț transferul.
(c) Elevii din clasele a IX a, a X a s i a XI a din înnvațt ațmanntul liceal se pot transfera înn aceeas i
clasaț la înnvațt amanntul profesional cu durata de trei ani, dupa sust inerea examenelor de diferent aț,înn
limita efectivului de 30 elevi la clasaț s i înn baza ROFCNNT
(d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a înnvațt ațmanntului profesional cu durata de 3 ani se pot
transfera  la  CNNT  doar  înn  clasa  a  IX-a,  cu  respectarea  mediei  de  admitere  la  profilul  s i
specializarea  la  care  solicita ț transferul.  Elevii  din  clasele  a  X-a  s i  a  XI-a  din  înnvațt ațmanntul
profesional cu durata de 3 ani se pot transfera la CNNT înn clasa a X-a din înnvațt ațmanntul liceal, cu
respectarea condit iei de medie a clasei la care solicitaț transferul s i dupaț promovarea examenelor
de diferent aț.
(e) Elevii din clasele terminale ale înnvațt ațmanntului liceal se pot transfera de la înnvațt ațmannul cu
frecvent a ț cursuri  de  zi,  la  înnvat amanntul  la   cu  frecvent a ț cursuri  serale,înn  anul  terminal,  dupa
absolvirea semestrului I, s i dupaț sustinerea, daca este necesar, a  examenelor de diferent aț.
Art. 120
Elevii din înnvațt ațmanntul liceal de la înnvațt ațmanntul cu frecvent a ț redusaț,  se pot transfera la CNNT,
dupaț sust inerea s i promovarea examenelor de diferent aț, dacaț au media anualaț cel put in 7,00, la
fiecare  disciplinaț/modul  de  studiu,  înn  limita  efectivelor  maxime  de  elevi  la  clasa ț s i  potrivit
criteriilor prevațzute înn ROFCNNT; transferul se face, de regulaț înn aceeas i clasaț, cu except ia elevilor
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din clasa terminalaț de la înnvațt ațmanntul cu frecvent aț redusaț, pentru care durata studiilor este mai
mare cu un an, care se pot transfera înn clasa terminalaț din înnvațt ațmanntul cu frecvent aț;
Art. 121
(1) Transferurile înn care se pațstreazaț forma de înnvațt ațmannt cu schimbarea profilului /s i sau a
specializarii se efectueazaț, de regulaț, înn perioada vacant ei de varaț, conform hotararii CA al CNNT
(2) Transferurile de la înnvațt ațmanntul cu frecvent aț  la cel cu frecvent aț redusaț se efectueazaț, de
regulaț, înn perioada vacant ei intersemestriale, sau a  vacant ei de varaț.
(3) Transferul  elevilor  înn  timpul  semestrelor  se  poate  efectua,  înn  mod  except ional,  cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, înn urmațtoarele situat ii:
(a) la schimbarea domiciliului pațrint ilor înntr-o altaț localitate;
(b) înn cazul unei recomandațri medicale, eliberataț pe baza unei expertize medicale efectuate de
direct ia de sațnațtate publicaț;
(c) de la clasele de înnvațt ațmannt liceal la clasele de înnvațt ațmannt profesional;
(d) la/de la înnvațt ațmanntul de artaț, sportiv s i militar;
(e) de la  clasele  cu program de predare  intensiva ț a  unei  limbi  straține  sau cu program de
predare bilingv la celelalte clase;
(f) înn  alte situat ii  except ionale,  cu aprobarea consiliului  de administrat ie al  inspectoratului
s colar.
Art. 122
Gemenii,  triplet ii  etc.  se pot transfera înn  clasa celui  cu media mai mare sau invers,  la cererea
pațrintelui, tutorelui sau sust inațtorului legal sau la cererea elevilor dacaț aces tia sunt majori, cu
aprobarea directorului unitațt ii  de înnvațt ațmannt,  fațra ț înndeplinirea condit iei prevațzute la art.  117,
alin. (2) din ROFCNNT.
Art. 123
Elevii din unitațt ile de înnvațt ațmannt liceal s i  postliceal din sistemul de apațrare,  ordine publica ț s i
securitate nat ionalaț,  declarat i  inapt i  pentru cariera militaraț,  se pot transfera la CNNT potrivit
prevederilor ROFUIP s i ale prezentului Regulament înn timpul anului s colar.
Art. 124
Elevii  din  înnvațt ațmanntul  preuniversitar  particular  sau confesional  se  pot  transfera  la  CNNT,  înn
condit iile ROFUIP s i ale prezentului Regulament.
Art. 125
Dupa ț aprobarea  transferului,  CNNT va  solicita  situat ia  s colara ț a  elevului  înn  termen de  5  zile
lucrațtoare. Unitatea de înnvațt ațmannt de la care se transferaț elevul este obligataț saț trimitaț la CNNT
situat ia s colaraț a celui transferat, înn termen de 10 zile lucrațtoare de la primirea solicitațrii. Pannaț la
primirea situat iei s colare de cațtre unitatea de înnvațt ațmannt la care s-a transferat, elevul transferat
participaț la cursuri înn calitate de audient.
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CAPITOLUL VIII

EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 126
(1) Activitatea CEAC este reglementataț de OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitațt ii
educat iei,  aprobata ț cu  completațri  s i  modificațri  prin  Legea  87/13.04.2006,  cu  modificațrile  s i
completațrile ulterioare.
(2) Inn activitațt ile de evaluare internaț pe care le organizeazaț s i desfațs oaraț, CEAC se raporteazaț
la H.G. nr. 21/18.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a
unităților  de  învățământ  preuniversitar,  precum  s i  a  Standardelor  de  acreditare  și  evaluare
periodică a unităților de învățământ preuniversitar s i la H.G. nr. 1534/ 08.12.2008 - Standardele de
referință  și  indicatorii  de  performanță  pentru  evaluarea  și  asigurarea  calității  în  învățământul
preuniversitar.
(3) CEAC  este  formata ț din  9  membri,  dintre  aces tia  un  cadru  didactic  fiind  responsabilul
comisiei.
(4) Atribut iile responsabilului CEAC sunt prevațzute înn regulamentul specific al comisiei s i sunt
anexaț la fis a de post a acestuia.
(5) Componenta  comisiei  respecta ț legislat ia  înn  domeniul  asigurațrii  calitațt ii,  iar  conducerea
operativaț a acesteia este asigurataț de directorul adjunct al Colegiului.
(6) Unul  din  membrii  comisiei  are  responsabilitatea  de  a  înnregistra  datele  rezultate  din
activitațt ile de evaluare internaț înn portalul https://calitate.aracip.eu/.
(7) Atribut iile  CEAC,  conform regulamentul  specific  al  comisiei,  regulament  aprobat  de CA,
sunt urmațtoarele:
a) operat ionalizeazaț s i aplicaț Regulamentul s i Strategia de evaluare internaț a calitațt ii; Planul
operat ional  elaborat  de CEAC este derivat  din strategia  autoevaluațrii  s i  cuprinde proceduri s i
activitațt i de evaluare s i înmbunațtațt ire a calitațt ii;
b) înnainteazaț  CA  spre  aprobare,  Planul  operat ional  al comisiei;
c) implementeaza ț Planul  operat ional  care  cuprinde  activitațt ile  desfațs urate,  obiectivele
specifice,  resursele utilizate, termenele activitațt ilor, responsabilitațt ile specifice s i  indicatorii de
realizare – Nde performant aț”;
d) realizeazaț s i înnainteazaț CA spre aprobare, raportul de evaluare internaț a calitațt ii (RAEI),
pannaț la data de 30 octombrie înn fiecare an s colar;
e) la  cerere,  înnainteaza ț cațtre  Inspectoratului  S colar  Judet ean  Danmbovit a  s i/  sau  ARACIP,
raportul de evaluare internaț a calitațt ii.
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CAPITOLUL IX

PARTENERII EDUCAŢIONALI

Comitetul de părinți
Art. 127
(1) Inn CNNT, la nivelul fiecațrei clase, se înnfiint eazaț s i funct ioneazaț comitetul de pațrint i.
(2) Comitetul  de  pațrint i  se  alege,  prin  majoritate  simpla ț a  voturilor  pațrint ilor  prezent i,  înn
fiecare an, înn adunarea generala ț a pațrint ilor, convocata ț de profesorul diriginte care prezideazaț
s edint a.
(3) Convocarea adunațrii generale pentru alegerea comitetului de pațrint i are loc înn primele 15
zile lucrațtoare de la înnceperea cursurilor anului s colar.
(4) Comitetul de pațrint i se compune din trei persoane: un pres edinte s i doi membri; înn prima
s edint a ț de  dupa ț alegere  membrii  comitetului  decid  responsabilitațt ile  fiecațruia,  pe  care  le
comunicaț profesorului diriginte.
(5) Comitetul de pațrint i  reprezinta ț interesele pațrint ilor, tutorilor sau sust inațtorilor legali ai
elevilor  clasei  înn  adunarea  generala ț a  pațrint ilor  la  nivelul  s colii,  înn  consiliul  reprezentativ  al
pațrint ilor, tutorilor sau sust inațtorilor legali, înn consiliul profesoral, înn consiliul clasei s i înn relat iile
cu echipa managerialaț.
Art. 128
Comitetul de pațrint i are urmațtoarele atribut ii:
(a) pune  înn  practica ț deciziile  luate  de  cațtre  adunarea  generala ț a  pațrint ilor  elevilor  clasei;
deciziile se iau înn cadrul adunațrii generale a pațrint ilor, cu majoritatea simplaț a voturilor pațrint ilor,
tutorilor sau sust inațtorilor legali prezent i;
(b) sprijina ț profesorul  diriginte  înn  organizarea  s i  desfațs urarea  de  proiecte,  programe  s i
activitațt i educative extras colare;
(c) sprijina ț profesorul  diriginte  înn  derularea  programelor  de  prevenire  s i  combatere  a
absenteismului înn mediul s colar;
(d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribut ii  financiare sau materiale, sust in
programe de modernizare a activitațt ii educative s i a bazei materiale din clasaț s i din s coalaț;
(e) sprijina ț conducerea  CNNT  s i  profesorul  diriginte  s i  se  implica ț activ  înn  înntret inerea,
dezvoltarea s i modernizarea bazei materiale a clasei s i a unitațt ii de înnvațt ațmannt;
(f) sprijina ț unitatea  de  înnvațt ațmannt  s i  profesorul  diriginte  înn  activitatea  de consiliere  s i  de
orientare socio-profesionalaț;
(g) se implica ț activ înn asigurarea securitațt ii  elevilor pe durata orelor de curs,  precum s i  înn
cadrul activitațt ilor educative, extras colare s i extra-curriculare;
(h) prezintaț,  semestrial,  adunațrii  generale a pațrint ilor,  justificarea utilizațrii  fondurilor,  dacaț
acestea existaț.
Art. 129
Pres edintele comitetului de pațrint i reprezintaț pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali înn relat iile cu
conducerea unitațt ii de înnvațt ațmannt s i alte foruri, organisme s i organizat ii.
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Art. 130
(1) Comitetul de pațrint i poate decide saț sust inaț, inclusiv financiar, înntret inerea, dezvoltarea s i
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotațranrea comitetului de pațrint i nu este obligatori.
(2) Sponsorizarea unei clase de cațtre un agent economic/persoane fizice se face cunoscutaț
comitetului  de pațrint i.  Sponsorizarea nu poate atrage dupa ț sine drepturi  suplimentare pentru
elevi/pațrint i, tutori sau sust inațtori legali care sponsorizeazaț sau aduc sponsorizațri.
(3) Este interzisaț implicarea elevilor sau a cadrelor didactice înn stranngerea fondurilor.
Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art. 131
(1) La nivelul CNNT funct ioneazaț consiliul reprezentativ al pațrint ilor.
(2) Consiliul reprezentativ al pațrint ilor din CNNT este compus din pres edint ii comitetelor de
pațrint i de la fiecare clasaț.
Art. 132
(1) Consiliul  reprezentativ al  pațrint ilor  îns i  desemneaza ț pres edintele  s i  2  vicepres edint i  ale
cațror  atribut ii  se  stabilesc  imediat  dupa ț desemnare,  de  comun  acord  înntre  cei  3,  s i  se
consemneazaț înn procesul-verbal al s edint ei.
(2) Consiliul reprezentativ al pațrint ilor se înntrunes te înn s edint e ori de cante ori este necesar.
Convocarea s edint elor consiliului reprezentativ al pațrint ilor se face de cațtre pres edintele acestuia
sau, dupaț caz, de unul dintre vicepres edint i.
(3) Consiliul  reprezentativ  al  pațrint ilor  desemneaza ț reprezentant ii  pațrint ilor,  tutorilor  sau
sust inațtorilor legali înn organismele de conducere s i comisiile unitațt ii de înnvațt ațmannt.
(4) Consiliul  reprezentativ  al  pațrint ilor  decide  prin  vot  deschis,  cu  majoritatea  simpla ț a
voturilor celor prezent i.
(5) Pres edintele  reprezinta ț consiliul  reprezentativ  al  pațrint ilor  înn  relat ia  cu  alte  persoane
fizice s i juridice.
(6) Pres edintele prezintaț, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al pațrint ilor.
Art. 133
Consiliul reprezentativ al pațrint ilor are urmațtoarele atribut ii:
(a) propune CNNT discipline s i domenii care saț se studieze prin curriculumul la decizia s colii;
(b) sprijinaț parteneriatele educat ionale înntre CNNT s i institut iile/organizat iile cu rol educativ
din comunitatea localaț;
(c) sust ine CNNT înn derularea programelor de prevenire s i de combatere a absenteismului s i a
violent ei înn mediul s colar;
(d) promoveazaț imaginea CNNT înn comunitatea localaț;
(e) se  ocupa ț de  conservarea,  promovarea  s i  cunoas terea  tradit iilor  culturale  specifice
minoritațt ilor înn plan local, de dezvoltarea multiculturalitațt ii s i a dialogului cultural;
(f) sust ine CNNT înn organizarea s i desfațs urarea tuturor activitațt ilor;
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(g) sust ine conducerea CNNT înn organizarea s i înn desfațs urarea consultat iilor cu pațrint ii, tutorii
sau sust inațtorii legali, pe teme educat ionale;
(h) colaboreazaț cu institut iile publice de asistent a ț socialaț/educat ionala ț specializataț,  direct ia
generala ț de  asistent a ț sociala ț s i  protect ia  copilului,  cu  organele  de  autoritate  tutelara ț sau  cu
organizat iile  nonguvernamentale  cu  atribut ii  înn  acest  sens,  înn  vederea  solut ionațrii  situat iei
elevilor care au nevoie de ocrotire;
(i) sprijinaț conducerea CNNT înn înntret inerea s i modernizarea bazei materiale;
(j) sust ine CNNT înn activitatea de consiliere s i orientare socio-profesionalaț sau de integrare
socialaț a absolvent ilor;
(k) propune mațsuri pentru s colarizarea elevilor din înnvațt ațmanntul obligatoriu s i înncadrarea înn
muncaț a absolvent ilor;
(l) se implica ț direct  înn  derularea activitațt ilor din cadrul  parteneriatelor ce se deruleaza ț înn
CNNT, la solicitarea cadrelor didactice;
(m) sprijinaț conducerea CNNT înn asigurarea sațnațtațt ii s i securitațt ii elevilor;
(n) sust ine conducerea CNNT înn organizarea s i desfațs urarea programului NS coala dupaț s coalaț”.
Art. 134
(1) Consiliul  reprezentativ  al  pațrint ilor/asociat ia  de  pațrint i  ai  elevilor  CNNT poate  atrage
resurse  financiare  extrabugetare,  constannd înn  contribut ii,  donat ii,  sponsorizațri  etc.,  din partea
unor persoane fizice sau juridice din t araț s i din straținațtate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea s i înntret inerea patrimoniului CNNT, a bazei materiale s i sportive;
b) acordarea de premii s i de burse elevilor;
c) sprijinirea financiaraț a unor activitațt i extras colare;
d) acordarea  de  sprijin  financiar  sau  material  copiilor  care  provin  din  familii  cu  situat ie
materialaț precaraț;
e) alte  activitațt i  care  privesc  bunul  mers  al  CNNT  sau  care  sunt  aprobate  de  adunarea
generalaț a pațrint ilor pe care îni reprezintaț.
(2) Consiliul reprezentativ al pațrint ilor colaboreazaț cu structurile asociative ale pațrint ilor la
nivel local, judet ean, regional s i nat ional.
Contractul educațional
Art. 135
(1) CNNT înncheie cu pațrint ii, tutorii sau sust inațtorii legali, înn momentul înnscrierii elevilor, înn
registrul  unic  matricol,  un  contract  educat ional  înn  care  sunt  înnscrise  drepturile  s i  obligat iile
reciproce ale pațrt ilor.
(2) Modelul contractului educat ional este prezentat înn Anexaț,  parte integranta ț a prezentului
Regulament.
Art. 136
(1) Contractul educat ional este valabil pe toataț perioada de s colarizare înn cadrul CNNT;
(2) Eventualele modificațri  se pot realiza printr-un act adit ional acceptat de ambele pațrt i  s i
care se atas eazaț contractului educat ional.
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CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 137
Ziua Colegiului Nat ional NNicolae Titulescu” se sațrbațtores te anual, înn ultima sațptațmannaț din luna
mai, ocazie cu care sunt organizate activitațt i specifice de promovare a ofertei educat ionale pentru
anul s colar urmațtor.

Art. 138
(1) Prezentul  regulament  intra ț înn  vigoare  din  data  aprobațrii  lui  de  cațtre  Consiliul  de

Administrat ie al CNNT
(2) La înnceputul fiecațrui an s colar prezentul regulament  va fi prelucrat elevilor s i pațrint ilor

acestora, înntocmindu-se procese-verbale de luare la cunos tint aț a prevederilor acestora.
 

(3) Respectarea  prevederilor  prezentului  regulament  este  obligatorie  pentru  personalul
angajat, pentru elevi. Orice abatere de la prevederile prezentului regulament va fi adusaț la
cunos tint a conducerii colegiului  s i comisiei de specialitate, de înndataț ce a fost constatataț.

Anexa 1
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CONTRACT EDUCAȚIONAL
Avannd înn vedere prevederile  Legii educat iei nat ionale nr. 1/2011, cu modificațrile s i completațrile
ulterioare,  ale  Regulamentului  de  organizare  s i  funct ionare  a  unitațt ilor  de  înnvațt ațmannt
preuniversitar aprobat prin OMEC 5.447/31.08.2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protect ia s i
promovarea drepturilor copilului, republicataț, se înncheie prezentul:

Părțile semnatare:
1.Colegiul Național „Nicolae Titulescu ” cu sediul înn B-dul Trandafirilor, nr.9, judet ul Danmbovit a,
reprezentat prin director, profesor Victoria Voicu.
2.Beneficiarul  indirect,  dna/dl.  ..........................................................................................  pațrinte/  tutore/
sust inațtor  legal  al  elevului,  cu  domiciliul  înn  ………................................................................
......................telefon .....................................
3. Beneficiarul direct al educat iei, ...................................................................................., elev.
II. Scopul contractului: asigurarea condit iilor optime de derulare a procesului de înnvațt ațmannt prin
implicarea s i responsabilizarea pațrt ilor implicate înn educat ia beneficiarilor direct i ai educat iei.
III.  Drepturile  părților: drepturile  pațrt ilor  semnatare  ale  prezentului  contract  sunt  cele
prevațzute înn Regulamentul de Organizare s i Funct ionare a Unitațt ilor de Innvațt ațmannt Preuniversitar
aprobat prin OMENCS  nr. 5079/2016 s i înn Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului
Național „Nicolae Titulescu”.
IV. Obligațiile părților :
Unitatea de învățământ se obligă:
a) saț asigure condiţiile optime de derulare a procesului de înnvațţațmannt;
 b)  sa ț asigure  respectarea  condiţiilor  şi  a  exigenţelor  privind  normele  de  igiena ț şcolara ț înn
contextul  pandemiei  de  Covid-19,  de  protecţie  a  muncii,  de  protecţie  civila ț şi  de  paza ț contra
incendiilor înn unitatea de înnvațţațmannt; 
c) saț se asigure caț tot personalul unitațţii de înnvațţațmannt respectaț cu strictet e prevederile legislat iei
înn vigoare. 
d)  sa ț se  asigure  ca ț tot i  beneficiarii  educat iei  sunt  corect  s i  la  timp  informat i  cu  prevederile
legislat iei specifice înn vigoare;
e)  ca  personalul  din  înnvațţațmannt  sa ț aiba ț o  ţinuta ț morala ț demnaț,  înn  concordanţa ț cu  valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil,
 f) saț sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţaț socialaț/educaţionalaț specializataț, direcţia
generala ț de  asistenţa ț sociala ț şi  protecţia  copilului  înn  legațtura ț cu  aspecte  care  afecteazaț
demnitatea, integritatea fizicaț şi psihicaț a elevului/copilului; 
 g)  sa ț se  asigure  ca ț personalul  din  înnvațţațmannt  nu  desfațs oara ț acţiuni  de  natura ț sa ț afecteze
imaginea publicaț a copilului/elevului , viaţa intimaț, privataț şi familialaț a acestora; 
h) saț se asigure caț personalul din înnvațţațmannt nu aplicaț pedepse corporale s i nu agreseazaț verbal
sau fizic elevii.
 i)  sa ț se  asigure  ca  personalul  didactic  evalueaza ț elevii  direct,  corect  s i  transparent  s i  nu
condit ioneazaț aceastaț evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasaț de obţinerea oricațrui tip
de avantaje. 
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j) saț desfațs oare înn unitatea de înnvațt ațmannt activitațţi care respectaț normele de moralitate s i nu pun
înn  niciun  moment  înn  pericol  sațnațtatea  şi  integritatea  fizica ț sau  psihica ț a  copiilor/elevilor,
respectiv a personalului unitațt ii de înnvațt ațmannt. 
k)  sa ț se  asigure  ca ț înn  unitatea  de  înnvațt ațmannt  sunt  interzise  activitațt ile  de  natura ț politica ț s i
prozelitism religios.
l) saț asigure înnregistrarea sau transmiterea live a lect iilor, cu acordul profesorilor, fațraț a distribui
înn afara grupului dedicat.
2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:

a) asiguraț frecvenţa şcolaraț a elevului înn înnvațţațmanntul obligatoriu şi ia mațsuri pentru şcolarizarea
elevului, pannaț la finalizarea studiilor;
 b)  prezinta ț documentele  medicale  solicitate  la  înnscrierea  copilului/elevului  înn  unitatea  de
înnvațt ațmannt,  înn  vederea ment inerii  unui climat sațnațtos la nivel  de grupaț/clasa ț pentru evitarea
degradațrii stațrii de sațnațtate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de înnvațt ațmannt; 
c)  trimite copilul înn  colectivitate numai daca ț nu prezinta ț simptome specifice unei afect iuni cu
potent ial  infect ios  (febraț,  tuse,  dureri  de  cap,  dureri  de  gant,  dificultațt i  de  respirat ie,  diaree,
vațrsațturi, rinoree, etc). d) ia legațtura cu profesorul diriginte, cel puţin o dataț pe lunaț, pentru a
cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 
e) rațspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 f) respectaț prevederile Regulamentului de organizare s i funct ionare a unitațţii de înnvațţațmannt;
 g) prezintaț un comportament civilizat înn raport cu înntregul personal al unitațţii de înnvațţațmannt.
h)  înn  contextul  pandemiei  de  Covid-19,  se  asigura ț ca ț elevul  respecta ț toate  reglementațrile  înn
vigoare;
 i)  faciliteaza ț participarea  elevilor  la  lect iile  online,  daca  este  cazul,  cu  respectarea
confident ialitațt ii tuturor participant ilor la acestea; 

3. Elevul are următoarele obligații:
 a) de a se pregațti  la fiecare disciplinaț/modul de studiu, de a dobanndi competenţele şi de a-şi
înnsuşi cunoştinţele prevațzute de programele şcolare; 
b)de a frecventa cursurile, înn cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din înnvațţațmanntul de stat,
particular şi confesional autorizat/acreditat;
 c)de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizataț de unitatea de
înnvațţațmannt, înn cazul elevilor din înnvațţațmanntul obligatoriu, înnscrişi la cursuri cu frecvenţaț redusaț; 
d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinutaț decentaț înn unitatea de înnvațţațmannt; 
e)de a respecta Regulamentul de organizare s i funct ionare a unitațţii de înnvațţațmannt, regulile de
circulaţie, normele de securitate şi de sațnațtate înn muncaț, de prevenire şi de stingere a incendiilor,
normele de protecţie a mediului;
 f)de  a  nu  distruge  documentele  şcolare,  precum  cataloage,  carnete  de  elev,  foi  matricole,
documente din portofoliul educaţional etc.; 
g)  de  a  nu  deteriora  bunurile  din  patrimoniul  unitațţii  de  înnvațţațmannt  (materiale  didactice  şi
mijloace de înnvațţațmannt,  cațrţi  de la biblioteca şcolii,  mobilier şcolar,  mobilier sanitar,  spaţii  de
înnvațţațmannt etc.);
h)de  a  nu  aduce  sau  difuza,  înn  unitatea  de  înnvațţațmannt,  materiale  care,  prin  conţinutul  lor,
atenteazaț la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţionalaț a ţațrii, care cultivaț violenţa şi
intoleranţa; 

51



                                                                    

                                         Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovița
Tel./Fax: 0245760489 |  web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

                                                                                                                                             
i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decant este prevațzut înn Statutul elevului; 
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, înn perimetrul unitațţii de înnvațţațmannt, droguri, substanţe
etnobotanice, bațuturi alcoolice, ţigațri;
 k) de a nu introduce şi/sau face uz, înn perimetrul unitațţii de înnvațţațmannt, de orice tipuri de arme
sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-
uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea
fizicaț şi psihicaț a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unitațţii de înnvațţațmannt; 
l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate înn limbaj şi înn comportament faţaț de
colegi şi faţaț de personalul unitațţii de înnvațţațmannt sau de a leza înn orice mod imaginea publicaț a
acestora; 
n)  de  a  nu  provoca/  instiga/participa  la  acte  de  violenţa ț înn  unitatea  de  înnvațt ațmannt  s i  înn
proximitatea acesteia; 
o)de  a  nu  pațrațsi  incinta  şcolii  înn  timpul  pauzelor  sau  dupa ț înnceperea  cursurilor,  fațra ț avizul
profesorului  de  serviciu  sau  al  înnvațt ațtorului/institutorului/profesorului  pentru  înnvațţațmanntul
primar/profesorului diriginte.
p) de a respecta toate reglementațrile înn vigoare înn contextul pandemiei de Covid-19; 
q)  de  a  participa  la  lect iile  online,  daca  este  cazul,  cu  respectarea  confident ialitațt ii  tuturor
participant ilor la acestea;
 r) de se asigura caț lect iile online (live sau înnregistrate) nu sunt accesate de altcineva din afara
grupului destinat s i de a nu le transmite altcuiva.

V. Durata contractului
 Prezentul contract se înncheie, de regulaț, pe durata unui nivel de înnvațt ațmannt. 
Prezentul acord înnceteazaț de drept înn urmațtoarele situat ii:
Inn cazul înn care pațrintele semnatar decade din drepturile pațrintes ti, urmannd a se înncheia un nou
contract cu celațlalt pațrinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
Inn cazul transferului elevului la o altaț unitate de înnvațt ațmannt;
VI. Alte clauze
 Se au înn vedere prevederile  legale din  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificațrile s i
completațrile  ulterioare,   Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  unitațţilor  de
înnvațţațmannt  preuniversitar,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  educat iei  s i  cercetațrii
nr.5447/2020ale,  Legii nr.  272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  cu
modificațrile  s i  completațrile  ulterioare  s i  Regulamentul  de  organizare  s i  functionare  al
C.N.”N.Titulescu”.

Prezentul contract poate fi modificat prin act adit ional.

 Inncheiat azi, __________________________, înn douaț exemplare, înn original, pentru fiecare parte. 

           Reprezentant al C.N „Nicolae Titulescu”,                                                 
           Director,                                                                                                                 
  Prof. Voicu Victoria
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Am luat la cunoştinţaț,                 
Beneficiar indirect , pațrinte                       Beneficiar direct, elev, (înn vanrstaț de cel puţin 14 ani)
                                                                                                                                   

                      
     

53


	
	Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovița
	Tel./Fax: 0245760489 | web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com
	
	53
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI
	FUNCŢIONARE A
	COLEGIULUI NAŢIONAL „NICOLAE TITULESCU”
	REGULAMENTUL
	DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
	al
	Colegiului Național „Nicolae Titulescu”, Pucioasa
	CADRUL LEGAL
	Prezentul regulament a fost întocmit pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, a Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Statutul elevului aprobat prin Ordinul MENCS nr. 4742 din 10.08.2016 și cu Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
	Lista abrevierilor:
	CA Consiliul de Administrație
	CEAC Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
	CNNT Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa
	CP Consiliul Profesoral
	ISJ Inspectoratul Școlar Județean
	MEC Ministerul Educației și Cercetării
	OMEN Ordinul Ministrului Educației Naționale
	ROFCNNT Regulamentul de organizare și Funcționare al Colegiului Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa
	ROFUIP Regulamentul pentru organizarea și funcționarea unităților din învățământul preuniversitar
	SIIIR Sistemul informatic integrat al învățământului din România
	DISPOZIȚII GENERALE
	Art. 1
	Prezentul regulament conține prevederi privind organizarea procesului instructiv-educativ, activitatea cadrelor didactice și a elevilor din C.N.” Nicolae Titulescu” Pucioasa , și este elaborat în conformitate cu „Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 și cu prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
	Art. 2
	Regulamentul de Organizare și Funcționare (denumit în continuare ROF ) a fost dezbătut în Consiliul profesoral, întrunit în data 26.10.2020, a fost aprobat în Consiliul de administrație din 29.10.2020 fapt ce îi conferă caracterul obligatoriu pentru elevi, cadre didactice, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Prevederile regulamentului au fost luate la cunoștință sub semnătură de către toate categoriile de persoane.
	Art. 3.
	ROF se aplică în cazul tuturor activităților organizate de către personalul unității de învățământ, atât în incinta C.N.” Nicolae Titulescu” Pucioasa, cât și în afara acestuia.
	Art. 4.
	CAPITOLUL II
	ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CNNT
	Formațiunile de studiu
	Art. 5
	(3) Pentru a se evita împărțirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al limbilor moderne, directorul CNNT poate interveni, la solicitarea scrisă a părinților sau susținătorilor legali, pentru schimbarea ordinii de studiere a celor două limbi moderne sau chiar pentru modificarea lor, cu condiția ca elevii să aibă competențele necesare studiului acestora.
	Programul de funcționare
	Art. 6
	-pentru scenariul galben și verde:
	a. Schimbul I: de la 8.00 la 12.55/13.45, clasele a V-VIII-a, a XI-a, a XII-a;
	b. Schimbul a II-a: de la 13.55 ( sau 13.05 în zilele în care sunt programate 7 ore) la 18.50, clasele a IX-a și a X-a.
	Desfășurarea activității fiind reglementată de Procedura operatională privind modalitățile de desfășurare a activităților didactice on-line.
	(5 ) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ.
	(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.
	(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
	(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.
	Accesul în incinta Colegiul Național „Nicolae Titulescu”
	Art. 7
	(1) Accesul elevilor în incinta CNNT este permis pe intrările din Bulevardul Trandafirilor nr.139 și str. Independenței. Ieșirea din noua incintă a colegiului se va face prin aceleași locuri.
	(2) Este interzisă elevilor părăsirea perimetrului CNNT pe perioada desfășurării orelor de curs. Situațiile excepționale sunt tratate în procedura operațională Asigurarea securității și siguranței în mediul școlar.
	(3) În incinta CNNT, orice persoană din afara școlii este legitimată de personalul de pază de la poartă și îndrumată, în funcție de solicitare, către secretariat sau profesorul de serviciu. Exceptie de la acesta regulă face perioada stării de alertă generată de contextul epidemiei Sars-Cov-2, când accesul în incintă este restricționat. Au acces în instituție numai elevii și personalul instituției.????
	(4) Persoanele străine au acces în CNNT cu obligația înregistrării datelor personale în registrul de intrare – ieșire disponibil la poartă.
	(5) Personalul de pază poate interzice accesul în școală persoanelor care nu se legitimează.
	(6) Dacă siguranța școlii este periclitată, directorul poate interzice accesul persoanelor în cauză în interiorul CNNT, chiar dacă acesta se legitimează.
	Serviciul pe școală
	Art. 8
	(1) În CNNT se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al cadrelor didactice și, în situații excepționale sau cazuri de forță majoră, al personalului didactic auxiliar. Serviciul pe școală este asigurat de doi profesori (câte unul pentru fiecare schimb), de regulă, în zilele în care aceștia nu au ore sau au mai puține ore.
	Art. 9
	Sarcinile profesorilor de serviciu:
	(a) Se prezintă la școală cu 15 minute înainte de începerea programului;
	(b) Înainte de începerea cursurilor, verifică starea de curățenie/ igienă a școlii;
	(c) Supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;
	(d) Supraveghează să nu se exercite presiuni și amenințări asupra elevilor;
	(e) Semnalează absența de la program a cadrelor didactice;
	(f) Anunță conducerea școlii și, în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, amenințări prin telefon etc.), organele de ordine și de intervenție;
	(g) Asigură securitatea cataloagelor, a condicilor de prezență, a caietelor de procese-verbale și evidență a vizitatorilor. Securitatea acestor documente este asigurată de serviciul secretariat
	(h) În lipsa directorilor, întâmpină inspectorii ISJ Dâmbovița, reprezentanții MEC etc.;
	(i) Întocmesc, la sfârșitul programului, un proces-verbal, în registrul special, în care consemnează modul în care s-a desfășurat programul și evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;
	(j) Oprește alimentarea cu electricitate a aparaturii electronice folosite în cancelarie;
	(k) Asigură evacuarea elevilor în cazuri de urgență (cutremure, incendii etc.) împreună cu profesorii claselor și personalul menționat în procedura specifică;
	CAPITOLUL III
	ASIGURAREA SIGURANȚEI ÎN INCINTA CNNT
	Art. 10
	(1) Asigurarea securității și siguranței în perimetrul CNNT este procedura operațională care stipulează aspectele care contribuie la asigurare unui climat școlar de ordine, de confort și siguranță;
	(2) Purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta CNNT și în proximitatea instituției în conditiile și perioadele prevăzute de legislatie.
	(3) Clădirea școlii va fi menținută în condiții de curățenie pentru menținerea sănătății elevilor în conformitate cu Ordinul MEC/MS nr. 5487/1494/2020 (ANEXA Nr. 1B: Model plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ).
	(4) Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relațiile cu ceilalți elevi, cât și cu personalul școlii și restul cetățenilor. În cadrul tuturor activităților legate de scoală, elevii vor avea un comportament corespunzător, conștientizând faptul că reprezintă CNNT;
	(5) Insultarea și/sau hărțuirea persoanelor este abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor ROFUIP;
	(6) Fumatul este interzis în incinta și în perimetrul CNNT;
	(7) În pauze este interzisă ieșirea elevilor din perimetrul CNNT. În contextul epidemiei Sars-Cov-2 pauzele sunt decalate pe clase și intervale de timp astfel încât să se limiteze întâlnirea elevilor din clase diferite și să se asigure măsurile de combatere a răspândirii Coronavirus.
	(8) Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor, pe parcursul desfășurării programului școlar;
	(9) Elevii vor avea un comportament civilizat în școală și în afara ei; limbajul utilizat va fi unul civilizat.
	Art.11
	Taberele, excursiile, expedițiile și celelalte activități în aer liber vor fi organizate cu respectarea OMEN nr. 3060/2014 si OMEN nr. 3637/2016.
	Art.12
	(1) Conducerea CNNT și profesorii de serviciu sunt persoane autorizate să controleze în orice moment respectarea prevederilor legate de ROF- CNNT în perimetrul școlar.
	(2) Dirigintele informează părinții/ tutorii elevilor în cazul în care aceștia au încălcat regulamentul școlar.
	(3) Conducerea CNNT, Consiliul Clasei asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale ROF.
	CAPITOLUL IV
	MANAGEMENTUL CNNT
	Art. 13
	Managementul CNNT este asigurat in conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale „Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, ale Legii 53/2003 (Codul Muncii) și ale Regulamentului intern al CNNT”, Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
	(1) Art. 14 Consiliul de Administrație își exercită atribuțiile conform prevederilor ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 și Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MENCȘ nr.4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul MEN Nr. 3.160/1.02.2017.
	Art. 15.
	Responsabilitățile conducerii
	Art. 16.
	CAPITOLUL V
	ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE DIN CNNT
	Consiliul Profesoral
	Art. 17
	(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial, respectiv liceal.
	(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu.
	(3) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.
	(4) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o formațiune de studiu să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ. De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.
	(5) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.
	(6) Profesorul diriginte realizează, anual, planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.
	(7) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei.
	Activitățile se referă la:
	a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”;
	b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației cu alte ministere, instituții și organizații.
	(8) Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul unității.
	(9) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.
	(10) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește cel puțin o oră în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia (face to face sau online în functie de contextual epidemiologic), pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.
	(11) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se posteaza pe adservio/ se afișează la avizierul școlii.
	(12) Profesorul diriginte are următoarele atribuții:
	1) organizează și coordonează:
	a) activitatea colectivului de elevi;
	b) activitatea consiliului clasei;
	c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul;
	d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
	e) activități educative și de consiliere;
	f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități
	extracurriculare:
	2)monitorizează;
	a) situația la învățătură a elevilor;
	b) frecvența la ore a elevilor;
	c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
	d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;
	e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități
	de voluntariat;
	3) colaborează cu:
	a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare
	și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea
	unor situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează
	procesul instructiveducativ, care-i implică pe elevi;
	b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a
	elevilor clasei;
	c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
	d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
	e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
	f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;
	g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevi;
	h) colaborează cu bibliotecarul.
	4. informează:
	a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ;
	b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
	c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
	d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate; informarea se face în scris la 20 de absente nemotivate (preaviz de exmatriculare pentru clasele XI-XII);
	e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;
	5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.
	(13) Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:
	a) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
	b) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și
	ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
	c) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o
	consemnează în catalog și în carnetul de elev;
	d) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora și propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;
	e) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor
	f) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
	Art. 19
	La nivelul CNNT funcţionează comisii:
	Comisii permanente
	-Subcomisia pentru situații de urgență
	(4) Comisia pentru control managerial intern
	(5 )Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul școlar și combaterea discriminării și promovarea intercultularității
	Alte comisii -Comisii cu caracter temporar/ocazional
	(21) Comisia de recepție bunuri;
	(22) Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate;
	(23) Comisiile pentru organizarea examenelor;
	(24) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii;
	(25) Comisia de cercetare disciplinară;
	(26) Comisia pentru mentorat.
	Art. 20
	(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 19 sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor , ai părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, de consiliul local, acolo unde există.
	(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
	Art. 21
	Atribuțiile comisie pentru curriculum:
	
	Art. 22
	(4). Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.
	(5). Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit de dosarul care conține anexele proceselor –verbale.
	Art.24
	(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
	(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
	(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei și Cercetării privind educaţia formală şi nonformală.
	(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.
	Art. 25 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi are următoarele atribuţii:
	a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;
	b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;
	c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
	d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;
	e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;
	f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;
	g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
	h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative.
	i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanții legali pe teme educative;
	j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
	k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;
	l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
	CAPITOLUL VI
	STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
	Art. 26
	Personalul didactic auxiliar și nedidactic al CNNT este organizat pe compartimente funcționale, cf. ROFUIP,
	a) Compartimentul secretariat ( secretar șef, secretar , informatician);
	b) Compartimentul financiar (contabil );
	c) Compartimentul administrativ (funcționar administrative și personal nedidactic.);
	d) Compartimentul activităților didactice auxiliare (laborant, bibliotecar).
	Art. 27
	Fiecare compartiment este subordonat directorului unității și funcționează potrivit unui program de lucru aprobat de către director, în baza hotărârii CA al CNNT.
	Art. 28
	Atribuțiile fiecărui compartiment și ale membrilor acestora sunt cele prevăzute în ROFUIP art.73-87 și legislația specifică, la care se pot adăuga atribuții stabilite de către directorului unității sau prin decizie a CA. Atribuțiile fiecărui membru al acestor compartimente sunt prevăzute în fișa postului.
	Compartimentul Secretariat
	Compartimentul administrativ
	Biblioteca
	
	Alte compartimente
	Art. 30
	Fiecare dintre aceste compartimente se sprijină în derularea activităților pe proceduri și regulamente specifice, anexe la prezentul regulament
	CAPITOLUL VII
	BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
	Dobândirea și exercitarea calității de elev
	Art. 31
	(1) Calitatea de elev al CNNT se dobândește ca urmare a promovării testului la clasa a V a, daca este cazul, a promovarii examenului de evaluare naționala sau a transferului pe baza examenului de diferență
	(2) Înscrierea în clasa a V-a se face pe bază de cerere. În situația în care numărul cererilor depuse depășesc numărul de locuri aprobate , se organizează concurs, conform unei metodologii elaborate separat;
	(3) Înscrierea în clasa a IX-a se face ca urmare a promovării Evaluării Naționale și a procesului de admitere computerizată.
	Art. 32
	(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul CNNT.
	(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către directorul sau directorul adjunct al CNNT.
	Art. 33
	(1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
	(3) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte cel mai târziu la finalul săptămânii în care sunt prezentate documentele justificative;
	(4) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său .
	(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință de medicul de familie sau medicul de specialitate, scrisoare medicală sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, respectiv cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului adresată directorului
	(6) Numărul absențelor care pot fi motivate pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu pot depăși 20 de ore pe semestru, iar cererile respective trebuie primite de dirigintele clasei și avizate de către directorul unității de învățământ. Cererile de învoire se completeaza pe formulare tipizate și se inregistreaza de către profesorul diriginte. Actele medicale trebuie să aibă viza directorilor CNNT.
	(7) Actele medicale/ cererile 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 diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
	(8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca nemotivate.
	(9) La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru sau 10% din numărul orelor pe semestru la o singură disciplină se scade un punct la purtare.
	Art. 34
	(1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociațiilor sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul CNNT poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, național și internațional.
	(2) Directorul CNNT aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și concursurile profesionale la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.
	Art. 35
	Elevii din clasele a V-a – a X-a, retrași, amânați sau repetenți, se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului școlar la același nivel, redobândind astfel calitatea de elev.
	Art. 36
	Elevii aflați în situații speciale – cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane în îngrijire și altele asemenea – vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.
	Drepturile elevilor
	Art. 37
	(1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană poate fi elev al CNNT, în condițiile prevăzute de lege.
	(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.
	Art. 38
	Beneficiarii primari ai educației au dreptul să aleagă, conform legii, parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv tutori sau susținători legali.
	Art. 39
	(1) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.
	(2) Conducerea și personalul CNNT au obligația să respecte dreptul la imagine elevilor.
	(3) Nicio activitate organizată în CNNT nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
	(4) Conducerea și personalul CNNT nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția situațiilor prevăzute de reglementările în vigoare.
	Art. 40
	(1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
	(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să își exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.
	Art. 41
	1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
	2) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele lucrărilor scrise în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului.
	3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
	4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.
	5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării.
	6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată.
	7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.
	8) Notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
	9) În situația în care în CNNT nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, profesori de specialitate din alte unități de învățământ.
	Art. 42
	(1) CNNT va pune, gratuit, la dispoziția beneficiarilor primari, bazele materiale pentru pregătirea organizată a acestora cu conditia respectarii normelor de Securitate si igiena.
	Art. 43
	(1) În condițiile prevăzute de lege, elevii CNNT pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”.
	(2) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
	(3) Consiliul local, respectiv consiliul județean, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
	(4) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către Consiliul de Administrație al CNNT, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor.
	(5) Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice.
	(6) În condițiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor.
	(7). Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale CNNT, în condițiile legii.
	Art. 44
	CNNT va asigura elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate.
	Art. 45
	(1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive.
	(2) Statul și alți factori interesați pot susține financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor.
	(3) Statul susține elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale.
	Art. 46
	(1) Elevii din CNNT beneficiază de asistență psihologică gratuită în cadrul cabinetului de asistență psihologică școlară din incinta unității, precum și în unitățile medicale de stat.
	(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor.
	(3) Elevii CNNT au dreptul la tarife reduse pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice, potrivit art. 11, art. 1, lit. (n) din Statutul elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016.
	Art. 47
	(1) Elevii CNNT beneficiaza de gratuitati si reduceri pentru transport conform prevederilor legale in vigoare.
	(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la alin.(1) pe tot parcursul anului calendaristic.
	Art. 48
	(1) Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor CNNT, cu sprijinul agenților economici sau al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi servicii de transport, de masă și de cazare.
	(2) În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate.
	Art. 49
	Elevii CNNT au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică corectă.
	Art. 50
	Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în CNNT, au aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți elevi.
	Art. 51
	(1) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.
	(2) Școlarizarea la domiciliu se face în conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de către MEN.
	Art. 52
	(1) Elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
	(2) Activitățile extrașcolare realizate în cadrul CNNT, în alte unități de învățământ, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, vor respecta prevederile regulamentelor de funcționare ale acestora.
	Art. 53
	(1) Elevilor CNNT le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul CNNT.
	(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.
	(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație. În acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.
	(4) În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în CNNT contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul CNNT va propune Consiliului de Administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii Consiliului, va suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.
	Art. 54. În CNNT, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii.
	(1) În cazul în care aceste reviste/ publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile prezentului Regulament, directorul va propune CA suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.
	Îndatoririle elevilor
	Art. 55
	Elevii CNNT trebuie :
	Art. 56
	(1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, au obligația de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevii și personalul unității de învățământ;
	(2) Elevii au obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar, de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către CNNT;
	(3) Elevii au obligația de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către CNNT, în urma constatării culpei individuale;
	(4) Elevii trebuie să cunoască și să respecte: regulile de preventie a imbolnavirii/raspandirii Coronavirus, regulile de circulație, normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție civilă, normele de protecție a mediului.
	(5) Elevii au obligația de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, de a se prezenta la medical de familie și, în funcție de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
	Art. 57
	Este interzis elevilor și tinerilor din CNNT:
	(a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;
	(b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.), precum și bunurile personale ale elevilor sau personalului CNNT;
	(c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
	(d) să organizeze și/sau să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ ori care afectează participarea la programul școlar;
	(e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
	(f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul CNNT și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;
	(g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul CNNT de orice tipuri de arme sau de produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului CNNT;
	(h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
	(i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
	(j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
	(k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul CNNT;
	(l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare față de colegi și față de personalul CNNT sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
	(m) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în CNNT și în afara acestuia;
	(n) să părăsească incinta CNNT în timpul programului școlar,
	(o) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului CNNT.
	Art. 58
	(1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară;
	(2) Profesorii sunt obligați să consemneze pe loc, în catalogul electronic, nota elevului rezultată în urma evaluării. Trecerea notei în catalogul fizic se va face în cel mai scurt timp posibil, profesorul nu va merge cu catalogul fizic în sala de clasă.
	Art. 59
	Elevii din sistemul de învățământ de stat au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar.
	Art. 60
	Elevii CNNT care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport.
	Recompense ale elevilor
	Art. 61
	Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
	(a) evidențiere în fața colegilor clasei și/sau a colegilor din școală sau în fața consiliului profesoral;
	(b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, tutorelui sau susținătorului legal în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
	(c) burse de merit, de studiu și de performanță sau alte recompense materiale acordate conform prevederilor în vigoare;
	(d) premii, diplome, medalii;
	(e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau de tabere de profil din țară și din străinătate;
	(f) premiul de onoare al CNNT.
	Art. 62
	Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele inter/trans-disciplinare, la olimpiadele sau concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se pot recompensa financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de MEC.
	Art. 63
	(1) La sfârșitul anului școlar, elevi pot fi premiați prin acordarea de diplome/medalii pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.
	(2) Acordarea premiilor se face la nivelul CNNT, la propunerea profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului școlii sau a Consiliului Școlar al Elevilor.
	(3) Diplomele se pot acorda:
	(a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
	(b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.
	(4) Elevii din învățământul gimnazial și liceal pot obține premii dacă:
	(a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;
	(b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu;
	(c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;
	(d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
	(e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.
	Art. 64
	Recompensele care se atribuie elevilor colegiului sunt cele stabilite de art. 143-146 din ROFUIP. Astfel, se acordă:
	(a) „Premiul de excelență” – șefului de promoție;
	(b) „Premiul special” – elevilor care au obținut la concursurile județene și naționale premii și mențiuni (fără limită);
	(c) Premii și mențiuni – elevilor care au obținut cele mai mari medii generale conform art. 63 din prezentul Regulament
	(d) Mențiuni speciale, pentru învățătură, indiferent de numărul lor, cu condiția ca media să fie mai mare sau egală cu 8,50.
	Art. 65
	CNNT poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.
	Sancțiuni ale elevilor
	Art. 66
	(1) Elevii CNNT care săvârșesc fapte, în perimetrul CNNT sau în cadrul activităților extrașcolare organizate de personalul CNNT, prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului CNNT sau în afara activităților extrașcolare organizate de personalul CNNT, elevii răspund conform legislației în vigoare;
	(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele :
	(a) observația individuală
	(b) mustrare scrisă;
	(c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu;
	(d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
	(e) preavizul de exmatriculare;
	(f) exmatricularea.
	(3) Toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate individual, în scris, atât elevilor cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor.
	(4) Sancțiunile din Art. 66, alineatul (2), lit. e), f) nu se aplică în învățământul obligatoriu.
	Art. 67
	(1) Observația individuală constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate, însoțită de consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.
	(2) Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte sau de către directorul unității de învățământ, pe baza referatului întocmit de către profesorul care a observat abaterea disciplinara/ comportamentul neadecvat.
	Art. 68
	(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.
	(2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare.
	(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului.
	(4) Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/ susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, prin poștă cu confirmare de primire.
	(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări – ieșiri al unității.
	(6) Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.
	Art. 69
	(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea CP.
	(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de CP al CNNT.
	Art. 70
	(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în cadrul CNNT, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către CP și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a înștiințării asupra sancțiunii, de către director, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
	(2) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.
	(3) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în CP al CNNT, la propunerea consiliului clasei.
	Art. 71
	(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină, raportate la un an școlar întreg, se semnează de către acesta și de director și se înmânează și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
	(2) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.
	(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență a elevilor și în catalogul clasei și se menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau de an școlar.
	(4) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral al CNNT, la propunerea consiliului clasei.
	Art. 72
	(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din CNNT, până la sfârșitul anului școlar.
	(2) Exmatricularea poate fi:
	(a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în CNNT și în același an de studiu;
	(b) exmatriculare fără drept de reînscriere în CNNT;
	(c) exmatriculare din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
	(3) Sancțiunea nu se aplică elevilor din învățământul obligatoriu.
	Art. 73
	(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor CNNT și în același an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevăzute de Statutul elevului, de ROFUIP și de prezentul Regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
	(2) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an școlar.
	(3) Dacă abaterea constă în absențe nemotivate, sancțiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancțiunea preavizului de exmatriculare.
	(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.
	(5) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei.
	(6) Sancțiunea se comunică, de către directorul CNNT, în scris elevului și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
	Art. 74
	(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în CNNT se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral, precum (fără a se limita însă la acestea):
	(a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, registre matricole, documente din portofoliu educațional;
	(b) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul CNNT, droguri sau substanțe etnobotanice;
	(c) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul CNNT de orice tipuri de arme sau de produse pirotehnice (muniție), sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului CNNT;
	(d) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului CNNT.
	(2) Sancțiunea, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în CP la propunerea consiliului clasei.
	(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al CP, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.
	(4) Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris elevului și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
	Art. 75
	(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
	(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, prin care se stabilește și durata pentru care se aplică această sancțiune. În acest sens, directorul unității de învățământ transmite Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
	(3) propunerea motivată a CP privind aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare.
	(4) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei și în registrul matricol.
	(5) Sancțiunea se comunică, de către MEN, în scris elevului și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal dacă acesta nu a împlinit 18 ani.
	Art. 76
	(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la Art. 66, alineatul (2), lit. a) - e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată, cu acordul CP.
	(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancțiunea.
	Art. 77
	(1) La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct.
	Art. 78
	(1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor CNNT sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
	(2) În cazul neidentificării vinovatului/ vinovaților, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/ claselor care își desfășurau activitatea în spațiul respectiv la momentul producerii/ constatării sustragerii/ deteriorării/ distrugerii.
	(3) În cazul deteriorării/ distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.
	Art. 79
	(1) Contestarea sancțiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 66, se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/ tutorele/ susținătorul legal al elevului, CA al CNNT, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.
	(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de învățământ. Hotărârea CA nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la instanță de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii.
	(3) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la MENCȘ în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancțiunii.
	Consiliul Școlar al Elevilor
	Art. 80
	(1) În CNNT se constituie Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE), format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă, aleși în mod democratic.
	(2) CȘE funcționează pe baza OMECT nr. 4247/21 iunie 2010, publicat în MO nr. 469/8 iulie 2010, și a Regulamentului propriu elaborat de CJE și adaptat la specificul și nevoile școlii, anexă la Regulamentul intern al unității de învățământ.
	(3) Consiliului Școlar al Elevilor din CNNT alege un reprezentant major, care va fi membru cu drepturi depline al Consiliului de Administrație al CNNT.
	Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare.
	Art. 81
	Evaluarea rezultatelor învățării are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
	Art. 82
	(1) În CNNT, evaluările se realizează, la nivel de disciplină, conform legii.
	(2) În CNNT evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare.
	Art. 83
	(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.
	(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:
	(a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
	(b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
	(c) stimularea elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;
	(d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță înaltă.
	Art. 84
	(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
	(a) chestionări orale;
	(b) lucrări scrise;
	(c) experimente și activități practice;
	(d) referate și proiecte;
	(e) probe practice;
	(f) alte instrumente stabilite de catedrele/ comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către MEN/ inspectoratele școlare.
	(2) În învățământul secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.
	Art. 85
	Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului național.
	Art. 86
	(1) Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10.
	(2) Nota 1 (unu) se acordă elevilor care sunt descoperiți copiind/ încercând să copieze/ plagiind, respectiv în situația în care încearcă să furnizeze răspunsurile corecte unui alt elev fără permisiunea profesorului.
	(3) Rezultatele evaluării și absentele se consemnează în catalogul electronic, catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Nota/data”.
	(4) Notele consemnate greșit se anulează, barându-se cu o linie oblică, cu cerneală de culoare roșie, înscriindu-se nota corectă de asemenea cu cerneală de culoare roșie, după care directorul certifică nota prin semnătură și prin aplicarea ștampilei unității.
	Art. 87
	(1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor înainte de consemnarea în catalog, se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
	(2) Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, 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 note este de două.
	(3) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă în plus față de numărul prevăzut de note la alin. (2), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore. Absențele înregistrate în aceste două săptămâni anulează această prevedere.
	(4) Disciplinele, la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
	(5) Elevii nu vor susține mai mult de o lucrare scrisă într-o zi. Data susținerii lucrării scrise va fi menționată, sub semnătura profesorului, în catalog, într-un tabel lipit pe coperta interioară.
	(6) 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.
	Art. 88
	(1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile legii, ale ROFUIP și ale prezentului regulament.
	(2) La sfârșitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.
	Art. 89
	(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.
	(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. Diferențele de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.
	(3) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. Diferențele de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea elevului. Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
	(4) Media anuală a fiecărei disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine media anuală.
	(5) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
	(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare.
	Art. 90
	Mediile semestriale și anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.
	Art. 91
	(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.
	(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „Scutit medical în semestrul …” sau „Scutit medical în anul școlar ...”, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ.
	(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.
	(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.
	Art. 92
	(1) Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ, situate în apropierea acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite CNNT.
	(2) În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la CNNT, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.
	Art. 93
	(1) Situația școlară anuală a elevilor care nu frecventează ora de Religie se încheie fără disciplina Religie.
	(2) Schimbarea opțiunii cu privire la frecventarea sau nefrecventarea orei de Religie se face prin cerere scrisă.
	(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul elevilor cărora, din motive obiective, nu li s-au asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
	(4) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) - (3) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul CNNT, stabilite prin hotărârea CA.
	Art. 94
	Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu cel puțin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală cel puțin 6,00.
	Art. 95
	Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
	(a) au absentat, motivat și/sau nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective.
	(b) au fost scutiți de frecvență de către directorul CNNT în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;
	(c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de MENCȘ;
	(d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
	(e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/ mediilor sau nu sunt consemnate în catalog mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective.
	Art. 96
	(1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de la revenirea la școală.
	(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
	(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul II, a celor declarați amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea
	sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.
	Art. 97
	(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.
	(2) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de MEN.
	Art. 98
	Sunt declarați repetenți:
	(a) elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ.
	(b) elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
	(c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială prevăzută la art. 201, alin. 4, din ROFUIP, sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;
	(d) elevii amânați anual care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină;
	(e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în CNNT” sau „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în altă unitate de învățământ”.
	Art. 99
	(1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor la același profil și aceeași specializare, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.
	(2) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.
	(3) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care sunt în situația de a repeta a doua oară un an școlar se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă. În situația în care elevii din învățământul secundar superior nu au împlinit 18 ani, rămân în învățământul cu frecvență, de zi.
	Art. 100
	(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director o singură dată.
	(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.
	(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.
	(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea.
	Art. 101
	(1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați pentru an școlar, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar, conform programei școlare.
	(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației, se face numai din materia acelui semestru.
	(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din materia studiată în semestrul sau anul școlar respectiv, în funcție de situație.
	(4) Disciplinele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării la care se face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare an de studiu.
	(5) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele prevăzute în trunchiul comun și în curriculum diferențiat ale specializării clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele respective.
	(6) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii.
	(7) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
	(8) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale, la unitatea de învățământ primitoare.
	(9) În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute și disciplinele opționale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ/specializarea de la care se transferă, la care are situația școlară încheiată pe primul semestru, cât și pe cele ale clasei din unitatea de învățământ/specializarea la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.
	(10) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline, cu schimbarea profilului/specializării, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.
	Art. 102
	Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu frecvență redusă.
	Art. 103
	(1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat din România, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în CNNT, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
	(2) Încheierea situației școlare a acestei categorii de elevi, declarați amânați, se face după revenirea în țară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an școlar.
	(3) În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an școlar are loc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la art. 136 din ROFUIP, dacă nu li se poate echivala anul școlar parcurs în străinătate.
	Art. 104
	(1) Consiliul profesoral al CNNT validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
	(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.
	(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal, programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.
	(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al elevului/absolventului, dacă acesta este major, documentele corespunzătoare elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.
	Examenele organizate la nivelul unității de învățământ
	Art. 105
	(1) Examenele organizate de CNNT sunt:
	a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați;
	b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați, conform prevederilor art. 129 din ROFUIP, alin.3);
	c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată de promovarea unor astfel de examene;
	d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a, conform prezentului Regulament.
	(2) Organizarea, în CNNT, a examenelor de admitere în învățământul liceal, precum și a examenelor și evaluărilor naționale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
	(3) Se va organiza examen în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a numai dacă numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite;
	(4) Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circulație internațională, au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A2 sau superior, pot fi admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.
	Art. 106
	Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.
	Art. 107
	La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la alta nu se acordă reexaminare.
	Art. 108
	(1) Pentru desfășurarea examenelor există două tipuri de probe: scrise și orale, după caz. La toate examenele, cu excepția celui prevăzut de art. 105, alin. (3), se susțin, de regulă, și proba scrisă și proba orală.
	(2) Directorul CNNT stabilește, prin decizie, în baza hotărârii CA, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Sesiunea de corigențe are un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă și de realizarea subiectelor.
	(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau după caz specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară.
	(4) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.
	Art. 109
	(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
	(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
	(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de aceasta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
	(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen.
	Art. 110
	(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obține cel puțin media 5,00.
	(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină la care susțin examenul de corigență, cel puțin media 5,00.
	(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an școlar, constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.
	(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau la examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
	Art. 111
	(1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.
	(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.
	Art. 112
	(1) Examenele de încheiere a situației școlare și examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență se susțin cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii cursurilor noului an școlar.
	(2) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul șef al CNNT, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 145, alin. (2), din ROFUIP, când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la afișare.
	(3) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul șef al CNNT.
	(4) În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator, precum și media obținută de elev la examen.
	(5) Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
	(6) Președintele comisiei de examen predă secretarului șef al CNNT toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba orală. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 145 alin. (2), din ROFUIP.
	(7) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unității de învățământ timp de un an.
	(8) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.
	Art. 113
	După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare, profesorul dirigintele consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.
	Transferul elevilor
	Art. 114
	În învățământul gimnazial și liceal, elevii au dreptul să se transfere de la o grupă/ clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învățământ la alta, în limitele efectivelor maxime de elevi la clasă în conformitate cu prevederile ROFUIP și ale prezentului Regulament.
	Art. 115
	Transferul elevilor se face cu aprobarea CA al CNNT și cu avizul CA al unității de învățământ de la care/ la care aceștia se transferă.
	Art. 116
	(1) În învățământul gimnazial și liceal, elevii se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în CNNT sau de la o altă unitate de învățământ, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.
	(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, ISJ -Dâmbovita poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
	(3) Elevii CNNT se pot transfera de la o clasă la alta sau la altă unitate cu condiția ca efectivul clasei din care se transferă să nu scadă sub 15 elevi.
	(4) În situație de egalitate de medie, criteriile de departajare sunt următoarele: a. media general în ultimul an de scoala ; b. nota la purtare; c. faptul de a avea un frate în unitate
	Art. 117
	(1) Prioritate la aprobarea cererilor de transfer dintr-o altă unitate de învățământ în clasa a V-a la CNNT vor avea elevii respinși la Testarea pentru admiterea în clasa a V-a, organizată la nivelul CNNT. Cererile vor fi aprobate în ordinea mediilor obținute la testare și în limita numărului de locuri prevăzut de legislația în vigoare.
	Art. 118
	(1) Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera sau specializarea este condiționată de promovarea examenelor de diferență.
	(2) Disciplinele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către Consiliul de administrație al unității de învățământ și de către membrii catedrei. Nu se susțin examene de diferențe la disciplinele din CDȘ.
	Art. 119
	Elevii din învățământul liceal, se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:
	(a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei județene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative și în situațiile excepționale prevăzute la art.155 (4) din ROFUIP elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior. În situații medicale excepționale ISJ poate aproba transferul și fără respectarea condiției de medie.
	(b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an școlar este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.
	(c) Elevii din clasele a IX a, a X a și a XI a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasă la învățamântul profesional cu durata de trei ani, dupa susținerea examenelor de diferență,în limita efectivului de 30 elevi la clasă și în baza ROFCNNT
	(d) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera la CNNT doar în clasa a IX-a, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera la CNNT în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență.
	(e) Elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățămânul cu frecvență cursuri de zi, la învațamântul la cu frecvență cursuri serale,în anul terminal, dupa absolvirea semestrului I, și după sustinerea, daca este necesar, a examenelor de diferență.
	Art. 120
	Elevii din învățământul liceal de la învățământul cu frecvență redusă, se pot transfera la CNNT, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7,00, la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în ROFCNNT; transferul se face, de regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;
	Art. 121
	(1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ cu schimbarea profilului /și sau a specializarii se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotararii CA al CNNT
	(2) Transferurile de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă se efectuează, de regulă, în perioada vacanței intersemestriale, sau a vacanței de vară.
	(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:
	(a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate;
	(b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
	(c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
	(d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;
	(e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
	(f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
	Art. 122
	Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea directorului unității de învățământ, fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 117, alin. (2) din ROFCNNT.
	Art. 123
	Elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, declarați inapți pentru cariera militară, se pot transfera la CNNT potrivit prevederilor ROFUIP și ale prezentului Regulament în timpul anului școlar.
	Art. 124
	Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la CNNT, în condițiile ROFUIP și ale prezentului Regulament.
	Art. 125
	După aprobarea transferului, CNNT va solicita situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la CNNT situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.
	CAPITOLUL VIII
	EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
	Art. 126
	(1) Activitatea CEAC este reglementată de OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/13.04.2006, cu modificările și completările ulterioare.
	(2) În activitățile de evaluare internă pe care le organizează și desfășoară, CEAC se raportează la H.G. nr. 21/18.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar și la H.G. nr. 1534/ 08.12.2008 - Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.
	(3) CEAC este formată din 9 membri, dintre aceștia un cadru didactic fiind responsabilul comisiei.
	(4) Atribuțiile responsabilului CEAC sunt prevăzute în regulamentul specific al comisiei și sunt anexă la fișa de post a acestuia.
	(5) Componenta comisiei respectă legislația în domeniul asigurării calității, iar conducerea operativă a acesteia este asigurată de directorul adjunct al Colegiului.
	(6) Unul din membrii comisiei are responsabilitatea de a înregistra datele rezultate din activitățile de evaluare internă în portalul https://calitate.aracip.eu/.
	(7) Atribuțiile CEAC, conform regulamentul specific al comisiei, regulament aprobat de CA, sunt următoarele:
	a) operaționalizează și aplică Regulamentul și Strategia de evaluare internă a calității; Planul operațional elaborat de CEAC este derivat din strategia autoevaluării și cuprinde proceduri și activități de evaluare și îmbunătățire a calității;
	b) înaintează CA spre aprobare, Planul operațional al comisiei;
	c) implementează Planul operațional care cuprinde activitățile desfășurate, obiectivele specifice, resursele utilizate, termenele activităților, responsabilitățile specifice și indicatorii de realizare – „de performanță”;
	d) realizează și înaintează CA spre aprobare, raportul de evaluare internă a calității (RAEI), până la data de 30 octombrie în fiecare an școlar;
	e) la cerere, înaintează către Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și/ sau ARACIP, raportul de evaluare internă a calității.
	CAPITOLUL IX
	PARTENERII EDUCAŢIONALI
	Comitetul de părinți
	Art. 127
	(1) În CNNT, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.
	(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor părinților prezenți, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința.
	(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile lucrătoare de la începerea cursurilor anului școlar.
	(4) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte.
	(5) Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.
	Art. 128
	Comitetul de părinți are următoarele atribuții:
	(a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
	(b) sprijină profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
	(c) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;
	(d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală;
	(e) sprijină conducerea CNNT și profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unității de învățământ;
	(f) sprijină unitatea de învățământ și profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională;
	(g) se implică activ în asigurarea securității elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extra-curriculare;
	(h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.
	Art. 129
	Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.
	Art. 130
	(1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatori.
	(2) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu poate atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți, tutori sau susținători legali care sponsorizează sau aduc sponsorizări.
	(3) Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
	Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
	Art. 131
	(1) La nivelul CNNT funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
	(2) Consiliul reprezentativ al părinților din CNNT este compus din președinții comitetelor de părinți de la fiecare clasă.
	Art. 132
	(1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
	(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
	(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
	(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
	(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
	(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.
	Art. 133
	Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
	(a) propune CNNT discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii;
	(b) sprijină parteneriatele educaționale între CNNT și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
	(c) susține CNNT în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
	(d) promovează imaginea CNNT în comunitatea locală;
	(e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
	(f) susține CNNT în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
	(g) susține conducerea CNNT în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
	(h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
	(i) sprijină conducerea CNNT în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
	(j) susține CNNT în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenților;
	(k) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
	(l) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în CNNT, la solicitarea cadrelor didactice;
	(m) sprijină conducerea CNNT în asigurarea sănătății și securității elevilor;
	(n) susține conducerea CNNT în organizarea și desfășurarea programului „Școala după școală”.
	Art. 134
	(1) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți ai elevilor CNNT poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
	a) modernizarea și întreținerea patrimoniului CNNT, a bazei materiale și sportive;
	b) acordarea de premii și de burse elevilor;
	c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
	d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
	e) alte activități care privesc bunul mers al CNNT sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
	(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.
	Contractul educațional
	Art. 135
	(1) CNNT 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.
	(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexă, parte integrantă a prezentului Regulament.
	Art. 136
	(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul CNNT;
	(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.
	CAPITOLUL X
	DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
	Art. 137
	Ziua Colegiului Național „Nicolae Titulescu” se sărbătorește anual, în ultima săptămână din luna mai, ocazie cu care sunt organizate activități specifice de promovare a ofertei educaționale pentru anul școlar următor.
	Art. 138
	Anexa 1
	CONTRACT EDUCAȚIONAL
	Având în vedere prevederile <LLNK 12011 1 10 201 0 36>Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5.447/31.08.2020, ale <LLNK 12004 272 11 201 0 18>Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, se încheie prezentul:
	Părțile semnatare:
	1.Colegiul Național „Nicolae Titulescu ” cu sediul în B-dul Trandafirilor, nr.9, județul Dâmbovița, reprezentat prin director, profesor Victoria Voicu.
	2.Beneficiarul indirect, dna/dl. .......................................................................................... părinte/ tutore/ susținător legal al elevului, cu domiciliul în ………................................................................ ......................telefon .....................................
	3. Beneficiarul direct al educației, ...................................................................................., elev.
	II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației.
	III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016 și în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Național „Nicolae Titulescu”.
	IV. Obligațiile părților :
	Unitatea de învățământ se obligă:
	a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
	b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară în contextul pandemiei de Covid-19, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
	c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare.
	d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare;
	e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil,
	f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
	g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora;
	h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii.
	i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.
	j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ.
	k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.
	l) să asigure înregistrarea sau transmiterea live a lecțiilor, cu acordul profesorilor, fără a distribui în afara grupului dedicat.
	2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:
	a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
	b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;
	c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). d) ia legătura cu profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
	e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
	f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;
	g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
	h) în contextul pandemiei de Covid-19, se asigură că elevul respectă toate reglementările în vigoare;
	i) facilitează participarea elevilor la lecțiile online, daca este cazul, cu respectarea confidențialității tuturor participanților la acestea;
	3. Elevul are următoarele obligații:
	a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
	b)de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;
	c)de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
	d)de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
	e)de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
	f)de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;
	g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
	h)de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
	i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
	j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
	k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
	l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
	m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
	n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia;
	o)de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.
	p) de a respecta toate reglementările în vigoare în contextul pandemiei de Covid-19;
	q) de a participa la lecțiile online, daca este cazul, cu respectarea confidențialității tuturor participanților la acestea;
	r) de se asigura că lecțiile online (live sau înregistrate) nu sunt accesate de altcineva din afara grupului destinat și de a nu le transmite altcuiva.
	V. Durata contractului
	Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.
	Prezentul acord încetează de drept în următoarele situații:
	În cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părintești, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
	În cazul transferului elevului la o altă unitate de învățământ;
	VI. Alte clauze
	Se au în vedere prevederile legale din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5447/2020ale, Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul de organizare și functionare al C.N.”N.Titulescu”.
	Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional.
	Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
	Reprezentant al C.N „Nicolae Titulescu”,
	Director,
	Prof. Voicu Victoria
	Am luat la cunoştinţă,
	Beneficiar indirect , părinte Beneficiar direct, elev, (în vârstă de cel puţin 14 ani)
	
	
	

