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I . DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – Prezentul Regulament intern este întocmit în baza art. 242 și a celorlalte dispoziții aplicabile din Codul
Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a următoarelor alte
acte normative:
a) Legea Educației Naționale – Legea nr.1/2011;
b) art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
c) Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările

ulterioare,
d) Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă;
e) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările

ulterioare;
f) Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, cu completările și modificările ulterioare;
g) Legea nr. 62/2011, republicată, art.133 alin. (1) lit. C;
h) Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură nr. 78 din 22 Februarie 2017;
h) Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

ORDIN nr. 4.183 din 04 iulie 2022, publicat in Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 6 VII 2022;
i) Alte acte normative prin care se stabilesc norme obligatorii în domeniul protecției muncii elevilor şi salariaților;
drepturi și obligații pentru elevi, angajați şi angajatori.
j) OM 4742/10.08.2016 (Statutul Elevilor)
k) Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de ın̂ vățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARSCoV-2.

Art. 2. – Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Liceului „Charles Laugier”, şi conține
norme privind desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar şi extrașcolar, a activităților de
natură administrativă, financiar-contabilă şi de secretariat.

Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administrație şi
coordonat de un cadru didactic.
(2) Regulamentul intern este supus avizării comisiei paritare, Consiliului consultativ al părinților şi Consiliului
reprezentativ al elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale, iar respectarea lui este
obligatorie pentru tot personalul salariat al școlii, pe parcursul anului școlar.
(3) Regulamentul intern este dezbătut şi avizat în ședința Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de
administrație.
(4)
Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spațiile anexă (curtea, aleile de acces) pentru tot

personalul salariat al liceului, elevi, părinți/reprezentanți legali ai elevilor, chiar şi studenți aflați în practică
pedagogică.

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislației în vigoare, de exercitare a dreptului la
educație, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă.

Art. 6. – În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea
activităților de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care
încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului
unității.

Art. 7– Regulamentul intern constituie instrumentul juridic pe baza căruia sunt reglementate, în școală,
următoarele reguli:
a)reguli privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unității;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnității;
c) drepturile şi obligațiile angajatorului şi ale salariaților;
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d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaților.

II.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

Secţiunea 1 – Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Art. 1– (1) Conducerea şcolii are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească normele generale şi normele specifice de organizare şi de funcţionare a activităţii
compartimentelor structurale;
b) să stabilească, prin fişa postului, atribuţii clare şi concrete pentru fiecare persoană angajată;
c) să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu şi în strictă conformitate cu legea şi celorlalte norme legale
aplicabile în materie;
d) să exercite controlul asupra modului în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi încălcarea deontologiei profesionale şi să dispună măsuri
potrivit normelor prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de prezentul regulament;
f) să stabilească răspunderea materială pentru pagubele produse şcolii de către personalul salariat şi de
către elevi;
g) să solicite organelor competente efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii răspunderii pentru faptele
penale săvârşite de personalul salariat al instituţiei în exercitarea sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu.
Art.2-(2) Conducerea şcolii are şi alte drepturi prevăzute de lege şi/sau de normele interne, după caz.
Conducerea şcolii are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii în toate sectoarele;
b) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă unic la nivel de
ramură – învăţământ şi din contractele individuale de muncă;
c) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina angajatorului, precum şi să reţină şi să
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
d) să înfiinţeze şi să ţină registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze la timp toate menţiunile
prevăzute de lege;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
f) să elibereze ecusoane salariaţilor şcolii, cu indicarea funcţiei şi locului de muncă în cadrul instituţiei;
g) să asigure condiţii necesare privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor şi să facă
instruirea salariaţilor cu aceste condiţii;
h) să ia în considerare, în funcţie de posibilităţile concrete, solicitările salariaţilor pentru schimbarea locului
sau a condiţiilor de muncă, în cazuri temeinic justificate.
i) Conducerii şcolii îi revin şi alte obligaţii, potrivit legii şi altor reglementări specifice, precum şi potrivit
prevederilor contractului colectiv de muncă.

Secţiunea 2 – Drepturile şi obligaţiile angajaţilor

Art. 3 – (1) Personalul de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Liceul „Charles Laugier”, are
următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la zile libere de sărbătorile legale şi la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitatea de şanse şi tratament;
e) dreptul la demnitatea în muncă;
f) dreptul la securitatea şi sănătatea în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;



h) dreptul la consultare şi informare;
i) dreptul la protecţie în caz de concediere;
j) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
k) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
l) dreptul de a participa la acţiunile colective organizate în condiţiile legii.
(2) Personalul prevăzut la al. (1) beneficiază şi de alte drepturi, prevăzute de Statutul personalului didactic, de
Legea Educaţiei Naţionale, de art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi de Contractul colectiv de muncă. Art.28 – (1) Personalului din toate categoriile, angajat
la Liceul „Charles Laugier”, Craiova, îi revin potrivit Codului Muncii, Legii Educaţiei Naţionale şi Contractului
individual de muncă modificat conform OMMFPS nr.52.976/2012, următoarele obligaţii:
a) să respecte programul de lucru;
b) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin,
conform fişei postului şi sarcinilor de serviciu transmise pe cale ierarhică;
c) să respecte disciplina muncii, ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
d) să apere integritatea bunurilor din şcoală;
e) să promoveze raporturi colegiale şi un comportament corect în cadrul raporturilor de muncă;
f) să utilizeze aparatura, instalaţiile şi alte bunuri încredinţate la parametrii normali şi în condiţii de deplină
siguranţă;
g) să anunţe conducătorul direct de îndată ce apare o situaţie care poate perturba desfăşurarea în condiţii
normale a activităţii ori când este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile;
h) să respecte cu stricteţe normele de sănătate şi securitate a muncii, pe cele privind folosirea
echipamentului de lucru şi de protecţie, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii care ar putea pune în
primejdie clădirile, instalaţiile şcolii ori viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei persoane;
i) sa respecte regulile impuse în contextul pandemiei de Coronavirus conform procedurii interne care
reglementează asigurarea distanțării, purtarea echipamantelor de protectie, respectarea masurilor de igienă,
respectarea circuitelor în cadrul unității, etc.
j) să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi pe cele ale contractului individual şi/sau
colectiv de muncă;
i) să dea dovadă de fidelitate faţă de Liceul „Charles Laugier”, Craiova atât în exercitarea atribuţiilor, cât şi în
orice alte situaţii;
j) să răspundă disciplinar şi patrimonial pentru abaterile săvârşite sau pentru pagubele produse şcolii, din
vina şi în legătură cu munca sa.
Art.4 – (1) Personalul didactic al şcolii are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul
colectiv de muncă, de contractele individuale de muncă şi de prezentul regulament.
(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală specifice, prin care
se care garantează desfăşurarea procesului instructiv-educativ, conform legii. El este sprijinit în acest demers de
conducerea şcolii.
Art. 5 – (1) Personalul didactic are următoarele drepturi şi libertăţi profesionale specifice:

a) Libertatea de a concepe activitatea profesională şi realizarea obiectivelor instructiv educative ale
disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

b) dreptul de a utiliza baza materială şi resursele puse la dispoziţie, în scopul realizării obligaţiilor
profesionale;

c) dreptul de a pune în practică ideile novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
d) dreptul de a nu fi perturbat pe timpul desfăşurării activităţii didactice;
e) dreptul de a fi protejat de autorităţile responsabile cu ordinea publică în spaţiul şcolar, împotriva

persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale sau care
împiedică exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de către cadrul didactic;

f) dreptul de a participa la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al
societăţii;

g) dreptul de a face parte din asociaţii sau organizaţii sindicale, profesionale şi culturale naţionale şi
internaţionale legal constituite;

h) libertatea de a-şi exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi de a întreprinde acţiuni, în nume
propriu, în afara acestor spaţii, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului, unităţii de
învăţământ şi demnitatea profesiei;
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i) dreptul de rezervare a postului didactic în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
j) dreptul la învoire pentru nevoi personale pe baza unei cereri adresată directorului unităţii.

(2) Principalele obligaţii specifice de natură profesională ale personalului didactic sunt:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă conform art.262, alin (1) din Legea Educaţiei Naţionale (40 ore/
săptămână din care 18, activitate didactica la clasa) precum şi atribuţiile ce-i revin în fişa postului.
b) obligaţia de a concepe activitatea profesionala si de a realiza obiectivele instructiv-educative ale
disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
c) obligaţia de a participa la toate şedinţele Consiliului Profesoral;
d) obligaţia de a-şi îndeplini, în mod corespunzător, sarcinile din fişa postului şi pe cele din cadrul comisiilor
metodice şi comisiilor de lucru;
e) obligaţia de a nu întârzia şi de a nu absenta nemotivat de la ore;
f) obligaţia de a-şi anunţa în timp util absenţele în cazuri de îmbolnăviri ori de producere a unor evenimente
neprevăzute în familie;
g) obligaţia de a respecta programul profesorului de serviciu în şcoală;
h) obligaţia de a consemna imediat notele în carnetul de elev şi de a le explica;
i) obligaţia de a verifica, la fiecare oră de curs, dacă elevii poartă ţinuta decentă impusă de şcoală;
j) obligaţia, comună cu a compartimentului secretariat, de a completa cu atenţie documentele şcolare şi de
a le păstra într-o bună stare.
(3) Personalului didactic îi este interzis:
a) să noteze elevii fără utilizarea şi respectarea standardelor şi a metodologiilor de evaluare;
b) să evalueze elevii sau să aibă o prestaţie didactică de calitate la clasă condiţionată de obţinerea oricărui
tip de avantaje de la elevi sau de la părinţi;
c) să  adreseze  cuvinte jignitoare elevilor, colegilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
d) să aplice pedepse corporale elevilor ori să îi agreseze verbal sau fizic;
e) să denigreze şcoala în media, în faţa elevilor, părinţilor, a altor persoane, inclusiv a reprezentanţilor ISMB,
MEN etc ;
f) să opereze cu fondurile comitetului de părinţi;
g) să efectueze ore de pregătire suplimentară, contra cost, cu elevii şcolii;
h) să transcrie în catalog notele obţinute de elevi la evaluarea iniţială.
(4) Personalului didactic îi revin şi alte obligaţii şi responsabilităţi stabilite de normele legale în materie în
vigoare, de prezentul regulament şi de conducerea şcolii.
(5) Neîndeplinirea, de către personalul didactic, a obligaţiilor de natură profesională şi încălcarea
interdicţiilor prevăzute de prezentul regulament şi de celelalte reglementări în vigoare aplicabile constituie
abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii şi afecteazăpunctajul din fişa deautoevaluare anuală.

Art 6-Soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

(1) Liceul „Charles Laugier” respectă şi garantează dreptul constituţional de petiţionare a salariaţilor,
părinţilor şi elevilor liceului.

(2) Dreptul de petiţionare, în înţelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers individual, scris şi
semnat, adresat conducerii Şcolii, având ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere sau o reclamaţie.

(3) Petiţiile adresate conducerii școlii vor fi înregistrate în registrele de evidenţă a corespondenţei, de îndată
ce sunt primite, şi se va înmâna petentului dovada primirii şi înregistrării petiţiei.

(4) Petiţiile anonime şi cele care nu au datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi
clasate.

(5) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să se încadreze în
termenul de 30 zile, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002.

(6) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, cel ce a primit spre
soluţionare petiţia poate cere conducătorului care a repartizat-o prelungirea termenului, care nu poate fi
mai mare de 15 zile.

(7) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii referitoare la aceeaşi problemă, acestea se vor
conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate petiţiile adresate şi
de persoana care a întocmit referatul de cercetare.

(8) Consiliul de Administraţie va fi informat semestrial asupra modului de soluţionare a petiţiilor şi va stabili



măsuri de eliminarea disfuncţiilor şi deficienţelor semnalate.
(9) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor constituie

abateri disciplinare;
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor;
b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal şi a normelor prezentului
regulament;
c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării fără a fi înregistrată şi fără a fi repartizată,
potrivit prevederilor din prezentul regulament.

(10)Abaterile se sancţionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în prezentul regulament.
(11)Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin

procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
(12)Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Sectiunea 3- Reguli privind disciplina muncii în unitate
Art 7-Reguli privind disciplina muncii în unitate

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare
salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(3) Sunt interzise:
a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi
alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariaţi;
b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;
c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât
cele ale angajatorului;
d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului angajatorului;
e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără
acordul scris al conducerii angajatorului;
f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea
funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări
necorespunzătoare;
g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără
aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea angajatorului sau a datelor
specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor;
h) prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul
liber – în beneficiul unui concurent direct sau indirect al angajatorului;
i) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de
prezenţă;
j) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi;
k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa angajatorului, a propriei persoane sau a
colegilor;
l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii Liceului „Charles Laugier”;
m) folosirea în scopuri personale a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;
n) fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002 cu modificările ulterioare.
o) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
p) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără
aprobarea conducerii Liceului „Charles Laugier”;
q) propaganda partizană unui curent sau partid politic.
r) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare în

unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl
ocupă persoana care a săvârşit fapta.

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor
de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite în contractele individuale
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de muncă, în fişa postului, în Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele şi
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Sectiunea 4-Sancțiuni aplicabile
Art 8-Sancţiunile aplicabile în cazul abaterilor disciplinare:

(1) Constituie abateri disciplinare acele fapte săvârşite de personalul şcolii care contravin dispoziţiilor Legii
Educaţiei Naţionale, Statutului Personalului Didactic, Codului Muncii şi/sau prezentului regulament.

(2) Principalele sancţiuni aplicabile personalului şcolii, potrivit legii, în cazul săvârşirii unor fapte care constituie
abateri disciplinare sunt:

- observaţia scrisă;
- avertisment;
- diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de indrumare si

de control, cu pana la 10%, pe o perioadă de 1-3 luni;
- suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea

unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere,
de îndrumare şi de control;
- destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare si de control din învaţământ;
- desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(4) Personalului şcolii care a săvârşit abateri disciplinare îi pot fi aplicate şi alte sancţiuni prevăzute de

reglementările în vigoare.
(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune.

Sectiunea 5-Procedura disciplinară
Art 9-Reguli referitoare la aplicarea procedurii disciplinare
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul să aplice sancţiuni disciplinare angajaţilor săi

ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Angajatorul aplică sancţiunea disciplinară în funcţie de împrejurările săvârşirii abaterii disciplinare, gradul de

vinovăţie al angajatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportamentul general al angajatului şi
eventualele sancţiuni disciplinare anterior aplicate.

(3) Abaterea disciplinară se constată de către director sau de către comisia de disciplină, prin referat de
constatare.

(4) Cu excepţia avertismentului scris, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune disciplinară nu poate fi
aplicată înaintea efectuării cercetării disciplinare prealabile, de către o comisie de disciplină.

(5) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile angajatul este convocat în scris de către comisia de
disciplină, cu arătarea obiectului, datei, orei şi locului întrevederii.

(6) Neprezentarea angajatului la convocare da dreptul comisiei de disciplină să dispună sancţionarea, fără
realizarea cercetării disciplinare prealabile.

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile angajatul are dreptul să formuleze şi să susţină apărări în favoarea
sa şi să ofere toate probele şi motivele pe care le consideră necesare.

(8) Sancţiunea disciplinară se aplică de către comisia de disciplină, prin decizie de sancţionare scrisă, în termen
de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre abaterea disciplinară, dar nu mai târziu de 6
luni de la data săvârşirii.

(9) Decizia de sancţionare se comunică în scris angajatului în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii,
produce efecte de la data comunicării şi poate fi contestată la instanţele judecătoreşti în termen de 30 de zile
calendaristice de la comunicare.

(10)În cazul aplicării unor sancţiuni disciplinare pe durata determinată, expirarea acesteia duce automat la
repunerea în drepturi a angajatului sancţionat.

(11)Sancţiunea disciplinară aplicată se consideră a nu fi fost luată dacă, în termen de un an de la aplicare,
angajatul în cauză nu a comis o altă abatere disciplinară.



III. Elevii

Capitolul 1 Dobândirea și exercitarea calității de elev
1 Beneficiarii primari ai educației sunt elevii. Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin

înscrierea într-o unitate de învățământ. Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraței cu respectarea
prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației și a
Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului ”Charles Laugier”, ca urmare a solicitării scrise primite
din partea părinților sau reprezentanților legali.

2 Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal, respectiv în anul I din învățământul postliceal se face în
conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educației.

3 Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de
admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației.

4 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în
programul fiecărei unități de învățământ.

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de
învățământ la care este înscris elevul.

5 (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod
obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la
ora de curs nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție.

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal profesorului

diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt după caz: adeverință eliberată de medicul

cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de
externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale
trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele
de sănătate ale elevilor.

(5) În limita a 40 ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele
pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului
major, adresate  profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de
învățământ.

(6) Profesorul diriginte păstrează la sediul unității de învățământ pe tot parcursul anului școlar, actele pe baza
cărora se face motivarea absențelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absentelor ca nemotivate.
(8) În cazul elevilor reprezentați, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor
statutului elevului
(9) La cererea scrisă a directorilor 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 poate aproba
motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, național și
internațional.
(10) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele
școlare naționale, internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a
profesorilor îndrumători/însoțitori.
(11) Elevii din învăţământul preuniversitar, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul
anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de
elev.”
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Capitolul 2 Statutul elevilor

Secțiunea 1 Drepturile elevilor

Art. 1- (1) Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului
Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, în condițiile prevăzute de
lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație
internațională, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.

(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. 2. -Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să
aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai
educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv părinți sau reprezentanți legali.
Art. 3. - (1) Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile
conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al
elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea
elevilor.
(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale
beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale
acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 4. - (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 sau reprezentanții legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și 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. 5. - (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele sau reprezentantul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării,
solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui sau
reprezentantului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/
părintele sau reprezentantul 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 urmareevaluării.
(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.

n) 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.

o) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
p) În situația în care în unitatea de învățământ 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. 6. - (1) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate săpună, gratuit, la dispoziția elevilor, bazele
materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
(2) Elevii pot beneficia de cazare in internat și pot lua masa la cantina școlii contra unei sume stabilite in
Consiliul de Administrație.



(3) Art. 7. - (1) Elevii au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri,
cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat
pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa "Bani de
liceu", bursa profesională.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației.
(4) Consiliile locale, respectiv consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul
burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către consiliile de
administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor.
(6) Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte
persoane juridice sau fizice.
(8) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar, precum și elevii etnici români cu domiciliul în
străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.
(9) Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de stat, în
condițiile legii.
Art. 8. - Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consiliereași
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. 9. - (1) Statul acordă premii, burse, locuri în tabereși alte asemenea stimulente materiale elevilor
cuperformanțe 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 susțin 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. 10. - (1) Elevii Liceului „Charles Laugier” beneficiază de asistență medicală gratuită în cabinete medicale
școlare, ori în unități medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației și
ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor.
(3) Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% 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.
(4) Elevii de naționalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, beneficiază pe teritoriul
României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3).
Art. 11. - (1) Elevii din învățământul obligatoriu de stat, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50%
pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto,
feroviar și naval.
(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.
(3) Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot fi școlarizați în
localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu
prevederile legale.
(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în gazdă
cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.
Art. 12. Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învățământul
obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților economici sau al colectivităților locale, al
societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situații bine
justificate, servicii de transport, de masă și de internat.
Art. 13 - Elevii din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/acreditat 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 exemplară.
Art. 14. - Conform legislației în vigoare, elevii care aparțin minorităților naționale studiază și se instruiesc în limba
maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar.
Art. 15. - (1) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi
ca și ceilalți elevi.
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(2) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al
ministrului educației, au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ de masă, special și special integrat
pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.

(3) Includerea elevilor în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse
criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată), se sancționează conform
prevederilor legale.
(4) În funcție de tipul și gradul de deficiență, elevii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări
profesionale corespunzătoare.
(5) Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă
beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a
cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de
protecție a copilului, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă. De aceleași drepturi beneficiază și
copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, care pot primi și cazare
gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.
Art. 16. - (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, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac în conformitate cu
prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educației.
Art. 17. - (1) Elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare.
(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților 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, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Art. 18. - (1) Elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular/confesional 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 unității de învățământ.

(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 sau reprezentanților 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 unitatea de învățământ de stat sau particular
contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul unității de învățământ
poate propune consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii
consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.
Art. 19. - (1) În unitățile de învățământ de stat, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare
proprii, este garantată, conform legii.

(2) 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 și
ale Regulamentului de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, directorul propune
consiliului de administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate
suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.

Secțiunea 2 Obligațiile elevilor

Art. 1. - (1) Elevii Liceului „Charles Laugier” au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare
disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.
(2) Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă sunt obligați să se prezinte la cursuri
și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ.
Art. 2. - (1) Elevii Liceului „Charles Laugier” trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în
unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
(2) Elevii Liceului „Charles Laugier”, în funcție de nivelul de înțelegereși de particularitățile de vârstă și individuale
ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

a) prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar;



b) regulile de circulație;
c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
d) normele de protecție civilă;
e) normele de protecție a mediului.

Art. 3. - Este interzis elevilor:

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.);
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 să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ
sau 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 unității de învățământ 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 unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte
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 unității de învățământ;
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, în timpul pauzelor, 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 unității de
învățământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi, părinți, vizitatori
și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul
profesorului de serviciu sau al profesorului diriginte;
p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi, părinți, vizitatori
și/sau a personalului unității de învățământ.

Art. 4. - (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum și părinților sau reprezentanților legali, pentru informare în legătură cu situația lor
școlară.
Art. 5 - Elevii din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat au obligația de a

utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar.

Secțiunea 3 Recompense și sancțiuni ale elevilor

Art. 1. - 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;
b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care
elevul este evidențiat;
d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul
preuniversitar de stat;
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e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți
economici sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;
h) premiul de onoare al unității de învățământ.
Art. 2. - Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creație
tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în
conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației.
Art. 3. - (1) La sfârșitul anului școlar, elevii Liceului „Charles Laugier” pot fi premiați prin acordarea de diplome
pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea profesorului diriginte, a
consiliului clasei sau a directorului școlii.

(3) Diplomele se pot acorda:
(a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului
profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc
diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală la
disciplina/modulul respectivă/respectiv;
(b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru
alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.
(4) Elevii din învățământul liceal și postliceal 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/module de studiu;
(c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la
nivel local, județean/al municipiului București, 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.
(5) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al
Liceului „Charles Laugier”.
Art. 4. - Unitatea de învățământ 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.
Art. 5. - (1) Elevii din sistemul de învățământ de stat, care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în
vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.
(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt
următoarele:
a) observația
b)avertismentul
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ;
g) preavizul de exmatriculare (doar la învățământ postliceal);
h) exmatricularea (doar la învățământ postliceal).

(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris,
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.
Art. 6. - (1) Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a
normelor de comportament acceptate și 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.
Art. 7. - (1) Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenționarea
elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se
totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.
(2) Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte.
Art. 8. - (1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu indicarea



faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.
(2) Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
(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 anului în care a fost aplicată.
(4) Mustrarea scrisă este redactată de profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este
înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau transmis 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 este însoțită de scăderea notei la purtare.
Art. 9. - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului
clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare aprobată de consiliul profesoral al unității de
învățământ.
Art. 10. - (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului,
pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității de
învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de
către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. Sancțiunea este însoțită
de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie
adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului sancționat.
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se
consemnează în catalogul clasei.
(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului, precum și în
raportul consiliului clasei la sfârșitul anului.
(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de
învățământ.
Art. 11. - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de
învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral și se aplică prin
înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de către profesorul diriginte/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 este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de
învățământ la care finalizează cursurile anului școlar respectiv.
Art. 12. - (1) Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociat ă uneia dintre sancțiunile
menționate la articolele 10-11 se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un comportament ireproșabil,
până la încheierea anului școlar.
(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea
care a aplicat sancțiunea.
Art. 13. - (1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 20 absențe nejustificate pe an din totalul orelor de
studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte
un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de
învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.

Art. 14. - (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ
sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile
delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările
necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea
bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii
clase/claselor.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu
un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de manual. În caz contrar, elevii
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vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile Art. 5 din
prezentul regulament.
Art. 15. - (1) Contestarea sancțiunilor prevăzute la Art. 5 cu excepția exmatriculării (învățământ postliceal) din
toate unitățile de învățământ, se adresează, de către părinte sau reprezentantul legal/elevul major, în scris,
consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea
sancțiunii. Exmatricularea (învățământ postliceal) din toate unitățile de învățământ poate fi contestată, în scris, la
Ministerul Educației, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii.
Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a
contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.
(2) Contestația prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Sancțiunile aplicate elevilor sunt prevăzute în prezentul regulament.

Capitolul 3 Consiliul elevilor
(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru.

Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept
de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor. În fiecare unitate de învățământ de stat,
particular și confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare
clasă.Consiliul elevilor este structură consultată și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele
elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ.

(2) Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.
(3) Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile școlii, elaborat

pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor.
(4) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între

corpul profesoral și consiliul elevilor.
(5) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii

necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului Executiv și Adunării
Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din
finanțarea suplimentară.

(6) Consiliul elevilor are următoarele atribuții:
● reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului adjunct și

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;
● apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;
● se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de

învățământ despre acestea și propunând soluții;
● sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;
● dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;
● poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;
● poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu și

altele asemenea;
● sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;
● propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;
● dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;
● se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;
● organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care

aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile.
(7) (Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea generală. Adunarea generală

a Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel
puțin o dată pe lună.

(8) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură:
(9) Președinte;



(10)Vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;
(11)Secretar;
(12)Membri: reprezentanții claselor.
(13)Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul Executiv.
(14)Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau postliceal.
(15)Președintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație al

unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului unității de
învățământ. În funcție de tematica anunțată, președintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al
elevilor ca participant la anumite ședințe ale consiliul de administrație. Președintele Consiliului elevilor, elev
din învățământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității.

(16)Președintele Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
● colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;
● este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul județean al elevilor/Consiliul

elevilor din municipiului București;
● conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
● este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
● asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății

de exprimare;
● are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de învățământ problemele

discutate în cadrul ședințelor Consiliului elevilor;
● propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv și a Adunării Generale, dacă acesta nu își

respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare al consiliului.
Mandatul președintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.

(17)Vicepreședintele Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
● monitorizează activitatea departamentelor;
● preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;
● elaborează programul de activități al consiliului.

Mandatul vicepreședintelui Consiliului școlar al elevilor este de maximum 2 ani.
(18)Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

● întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
● notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor.

Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.
(19)Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind

prezidate de președinte/un vicepreședinte.
(20)Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamentele prevăzute în propriul

regulament.
(21)Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de învățământ poate face parte din cel mult 2

departamente.
(22)Fiecare departament are un responsabil.
(23)Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani.
(24)Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar.
(25)Membrii unui departament vor fi înștiințați despre data, ora și locul ședinței de către responsabilul

departamentului.
(26)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor,

aplicarea hotărârilor luate.
(27)Prezența membrilor la activitățile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este obligatorie. Membrii

Consiliului elevilor din unitatea de învățământ care înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi
înlocuiți din aceste funcții.

(28)Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta consiliului de administrație,
respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă
colectivele de elevi.

(29)Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătățirea
condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru
elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de învățământ.

(30)Consiliul de administrație al unității de învățământ va aviza proiectele propuse de președintele Consiliului
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elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.
(31)Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca reprezentanți în Consiliul

elevilor.
(32)Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abține de la vot. Votul

poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea Consiliului elevilor.
(33)Structurile asociative ale elevilor sunt:
a) Consiliul Județean al Elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București;
b) Consiliul Regional al Elevilor;
c) Consiliul Național al Elevilor.
(34)Consiliul Național al Elevilor reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat, particular și

confesional autorizat/acreditat din România la nivel național și este format din 43 de membri.
(35)(Consiliul Național al Elevilor este structură consultativă și partener al Ministerului Educației. Consiliile

județene/al municipiului București ale elevilor reprezintă structuri consultative și sunt parteneri ai
inspectoratelor școlare.

IV.REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL
UNITĂŢII

Art.1- În cadrul responsabilităților care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, Liceul „Charles Laugier” are obligația să ia măsurile necesare pentru:
asigurarea securității şi protecția sănătății angajaților, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea
lucrătorilor şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securității şi sănătății în muncă.
1. În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituției a normelor legale privind protecția, igiena şi securitatea în
muncă corespunzătoare condițiilor specifice în care se desfășoară activitatea, responsabilul cu protecția muncii va
asigura instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă în ceea ce privește instructajul general şi cel periodic;
instructajul specific, la locul de muncă, va fi făcut de șefii de compartiment.
2. Instructajul se va efectua şi pentru personalul nou angajat, cel transferat în instituție, cel detașat în cadrul
instituției, pentru elevii şi studenții care efectuează practica profesională în cadrul instituției, precum şi pentru
personalul delegat în interesul serviciului.
Art.2 - Conducerea școlii va asigura cadrelor didactice, personalului auxiliar, personalului nedidactic şi elevilor
condiții normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică.
Art.3  - Comportarea personalului școlii şi elevilor în caz de accidente la locul de muncă va fi următoarea:

1. toate accidentele în care au fost implicați vor fi aduse imediat la cunoștința conducerii școlii,
indiferent dacă s-au petrecut în sediul instituției;

2. accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor fi
comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu protecția muncii, Inspectoratului
teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
Art.4 - Echipamentele tehnice, de protecție şi de lucru din dotare se vor utiliza astfel:

1. fiecare cadru didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să utilizeze
echipamentul tehnic, de protecție şi de lucru conform instrucțiunilor specifice acestora şi numai în scopul
îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

2. este interzisă intervenția personalului școlii sau elevilor, din proprie inițiativă, asupra
echipamentului tehnic sau de protecție, dacă întreținerea acestuia este încredințată unui specialist.

3. personalul școlii care utilizează echipamente tehnice sau de lucru sunt obligați să le întrețină şi să
le curețe, conform instrucțiunilor specifice acestora.

4. Prin echipament tehnic se înțelege, în sensul prezentului regulament, calculatoare, aparate de birotică
şi alte aparate tehnice utilizate în procesul instructiv-educativ şi realizarea atribuțiilor de serviciu .

Art.5 - În cazul unor calamități sau catastrofe se va acționa astfel:
1. în cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul școlii va scoate de sub tensiune

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va proceda conform instrucțiunilor
specifice acestui tip de calamitate;

2. în cazul unei inundații majore a imobilului, personalul școlii va scoate de sub tensiune
echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va deplasa în zonele protejate
împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunța Inspectoratul teritorial pentru situații de
urgență;



3. în cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul școlii şi se va
anunța Inspectoratul județean pentru situații de urgență; se va acționa pentru evacuarea elevilor şi bunurilor,
conform Planului de evacuare în caz de incendii dezbătut şi afișat la fiecare clasă;

4. în cazul unei explozii de proporții, indiferent de natura ei, va fi anunțat Inspectoratul județean
pentru situații de urgență şi se va acționa pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, conform planului de evacuare în
caz de incendii.
Art.6 - În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunțată conducerea școlii, Serviciul Român de Informații şi se va
apela numărul de urgență “112”.
Art.7- În cazul stării de mobilizare sau război, măsurile imediate vor fi stabilite de către conducerea școlii în
funcție de reglementările legale în vigoare.
Art.8- În vederea prevenirii pagubelor produse lucrărilor şi bunurilor, aparținândșcolii sau salariaților ei, se vor lua
următoarele măsuri:

1. lucrările vor fi păstrate în afara orelor de serviciu în dulapuri, corpuri suspendate sau mape de
plastic;

2. ușile birourilor vor fi încuiate în timpul serviciului dacă în biroul respectiv nu se mai află nici o
persoană, precum şi în afara orelor de program;

3. în caz de calamitate sau catastrofe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru salvarea cât mai
repede a acestora;

4. în cazul în care există informații că un salariat ascunde la locul său de muncă produse insalubre sau
periculoase pentru sănătatea sau integritatea elevilor şi colegilor de serviciu, conducerea școlii poate proceda la
deschiderea dulapului în care se află produsele respective, în prezența şi a altor persoane, precum şi la
înlăturarea acestor produse.
Art. 9- Pentru menținerea şi îmbunătățireacondițiilor de desfășurare a activității lalocurile de
muncă, trebuie asigurate următoarele standarde minime:
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
- asigurarea condițiilor de mediu – iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuți de lege,

aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparații – în spațiile în care se desfășoară procesul
instructiv-educativ, birouri etc.;

- dotarea treptată a spațiilor de învățământ cu mijloace moderne de predare: calculator, videoproiector,
aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.;

- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului
instructiv-educativ;

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, vestiare, grupuri sanitare, săli de
repaus etc.;

- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.
Art.10- Pentru asigurarea securității şi sănătății în muncă se instituie în școală următoarele măsuri:

(1) Nu se admite intrarea şi staționarea în curte sau pe holurile școlii a persoanelor străine care nu s-au
legitimat la poarta,

(2) Toți salariații școlii vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi vor menține ordinea şi curățenia în
liceu.

(3) Este interzis elevilor să aducă persoane străine în școală;
(4) La prima oră de dirigenție, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiți privind normele

generale de protecția muncii;
(5) Fiecare elev este instruit pe linie de protecția muncii la orele teoretice, în laboratoare şi la instruirea

practică;
(6) Este interzis fumatul în școală;
(7) Este interzis consumul de băuturi alcoolice în incinta școlii;
(8) Se interzice introducerea în școală a substanțelor toxice sau explozive;
(9) Accesul elevilor în școală se permite numai cu ținută decentă (conform regulamentului), carnet de elev şi

ecuson;
(10) Pentru a evita spargerea geamurilor, se interzice deschiderea acestora pe holurile școlii;
(11) În pauze, elevii nu au voie să staționeze în grupurile sanitare, în fața lor şi pe casa scării elevilor;
(12) Pentru păstrarea disciplinei în școală, se asigură zilnic, serviciul efectuata atât de către cadrele didactice

cât și de către elevi;
(13) Circulația elevilor pe intrarea principală a școlii sau pe scările pentru cadre didactice este strict interzisă;
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(14) Staționarea elevilor în fața cancelariei este interzisă.
(15) Elevii trebuie să respecte următoarele:

❖ În sala de clasă

Respectă regulamentul clasei/școlii;

Nu umblă la instalațiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului didactic;

Nu se apleacă peste pervazul ferestrei;

Nu aruncă obiecte pe fereastră;

Evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi (voluntar/involuntar)

Nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/ accidente:

chibrituri, brichete, cuțite, lame, substanțe toxice, pocnitori, petarde etc.;

La recomandarea medicului/familiei ia medicamente numai în prezența cadrului didactic.

❖ Pe holurile școlii/ scări:

Merg  pe centrul holului pentru a se evita loviturile cauzate de deschiderea ușilor de la clase;

Evită conflictele de orice natura cu colegii de clasă sau de la alte clase;

Deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;

❖ În curtea școlii:

Activitățile sportive se desfășoară în prezența cadrului didactic;

Este interzisă cățărarea pe porți, garduri, clădiri ( școală,etc.);

Curtea şi clădirea școlii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor;

Școala/curtea școlii nu pot fi părăsite în timpul desfășurării cursurilor/pauzelor;

❖ În afara școlii:

Se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;

Nu comunică şi nu încurajează discuțiile cu persoane necunoscute;

Sub nici o formă nu însoțesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici în altă parte;

Pe drumul de acasă până la școală şi retur respectă regulile de circulație învățate.

V.

1. PREVEDERI REFERITOARE LA ZIUA ȘCOLII, ÎNSEMNE DISTINCTIVE PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI

1. Instituirea zilei unității de învățământ (ziua Școlii) cu activități specifice pentru elevi și cadre didactice, se
va stabili în CP Și CA.

2. La începerea orelor de curs și la fiecare oră de educație muzicală se va intona o strofă din Imnul național
al României, timp în care vor adopta o ținută solemnă.

3. Însemne distinctive pentru elevi/personal didactic/nedidactic:
- ecusonul elevului/carnetul de elev și ținuta, instrumente de acces în unitatea școlară;
- ecusonul personalului didactic și nedidactic;
- ținuta școlară decentă.

Anual, în cadrul Liceului „Charles Laugier” se va sărbători “Ziua Liceului Charles Laugier”, eveniment pentru
care vor fi respectate următoarele reguli:

● Programul “Ziua Liceului va fi realizat de către conducerea școlii, responsabilii de comisii metodice,
cadrele didactice și membri ai societății civile care doresc să se implice.



● Programul va cuprinde activități: științifice, culturale, sportive etc, adresate elevilor șicare se vor realiza
pe clase sau grupe sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile de organizarea șidesfășurarea fiecărei
activități în parte, dar și activități metodico-științifice.

● Activitățile se vor desfășura individual, la nivelul catedrelor și comisiilor de lucru sau în parteneriat cu
diverse unități de învățământ, instituții, asociații sau ONG-uri.

● Conducerea scolii, organizatorii pot atrage sponsorizări pentru acest eveniment, aprobate, centralizate și
justificate de către comisia de organizare a evenimentului.

1. REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Regulile privind accesul în instituție pot suferi modificări, fiind revizuite periodic, conform măsurilor
impuse de legislația în vigoare.

(1)Pentru corecta aplicare a procedurii privind accesul în unitatea școlară, responsabilitățile persoanelor
însărcinate cu paza unității școlare (portar), profesori de serviciu şi a organelor de proximitate sunt specifice.
Activitatea acestora va fi coordonata și supravegheata de managerii unității școlare. Accesul in unitatea de
învățământ se va face după cum urmează:

● elevii vor fi lăsați sa părăsească unitatea de învățământ, în timpul desfășurării programului școlar, numai
cu aprobarea dirigintelui sau profesorului de serviciu;

● conducerea unităților de învățământ va elabora fisa cu sarcinile ce revin profesorului, pedagogului,
supraveghetorului de serviciu;

● conducerea va completa fisa postului personalului nedidactic și auxiliar cu atribuții specifice;

● ecusoanele pentru invitați/vizitatori se păstrează și se eliberează la punctul de control în momentul
intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare și control al persoanelor de către
personalul care asigură paza unității;

● personalul de pază are obligația de a tine o evidentă riguroasă a persoanelor străine unității de
învățământ preuniversitar care intră în incinta acestora și de a consemna, în registrul ce se păstrează
permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea și scopul vizitei;

● personalul de pază și cadrele didactice au obligația să supravegheze comportamentul vizitatorilor și să
verifice sălile în care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin
conținutul lor pot produce evenimente deosebite.

● După terminarea orelor de program și în timpul nopții, clădirile școlare se vor încuia de către personalul
abilitat.

(2) Pătrunderea fără drept în sediile instituțiilor publice de învățământ preuniversitar se pedepsește
conform prevederilor Art. nr. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990.

(3) Accesul tuturor persoanelor se realizează pe poarta 1 iar cel al autoturismelor pe poarta nr.2. Este
permis numai accesul autovehiculelor care posedă permis de intrare, salvării, pompierilor, poliției, salubrizării sau
jandarmeriei, precum și a celor care asigură intervenția operativă pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor
interioare (electrice, gaz, apă, telefonie) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele
contractate.

(4) Paza va fi asigurată la poarta nr.1 de către personalul de pază al liceului „Charles Laugier” iar la poarta
nr.2 accesul se va face cu telecomenzile proprii achiziționate de angajații școlii sau cele ale serviciului de pază
(între orele 730-1630). În afara acestui interval orar poarta nr.2 se va închide iar accesul autoturismelor se va face pe
poarta nr.1.

(5) La intrarea în unitatea de învățământ pe poarta nr.1 va fi asigurat serviciul permanent pentru
legitimarea și înscrierea vizitatorilor.

(6) Înscrierea se va face în Registrul pentru evidenta accesului invitaților/vizitatorilor și a autovehiculelor
în incinta unității de învățământ

(7) Accesul persoanelor în unitatea de învățământ se face astfel:

pentru elevii și angajații scolii pe bază de cartela și carnet de elev vizat/legitimație tip eliberată de scoală;
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pentru persoanele străine școlii cu drept de control, în baza legitimației eliberată de instituția de la care

provin;

alte persoane: vizitatori, invitați etc, în baza unor ecusoane specifice eliberate de către unitatea de

învățământ.

(8) În cazul în care în unitatea de învățământ se produc evenimente grave, conducerea scolii sau oricare
persoană care ia cunoștință despre eveniment să ia masurile necesare, inclusiv sa informeze imediat organele
abilitate.

(9) La nivelul conducerii unității de învățământ se va asigura permanenta prin directori și prin membrii
Consiliului de Administrație.

(10) Accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta unității de învățământ se face numai prin locurile
special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și ieșirea din
unitate.

(11) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ și elevilor aparținând unității școlare
este permis numai în baza ecusonului cu fotografie care se va prezenta obligatoriu la punctul de control în
momentul intrării.

(12) Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și a ecusonului ce se eliberează la
punctul de control. Personalul de pază va consemna în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control
numele, prenumele seria și numărul actului de identitate al acestora.

(13) Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de
învățământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora. Persoanele care au primit
ecusonul au obligația purtării acestuia la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea școlară și restituirii acestuia la
punctele de control, în momentul părăsirii unității.

(14) Este interzis accesul în instituție a persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau a celor
turbulente, precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică.

(15) Se interzice intrarea persoanelor însoțite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanțe
toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile, cu publicații având caracter obscen sau
instigator, precum și cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în
incinta și în imediata apropiere a unității de învățământ.

(16) Conducerea unității școlare -prin diriginți și persoane responsabile, se va ocupa de organizarea
instruirii elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ și a părinților pentru cunoașterea și
aplicarea prevederilor prezentei proceduri. Totodată va asigura -împreună cu diriginții și comitetele de părinți,
analize periodice privind îndeplinirea prezentei proceduri.

(17) Conducerile școlilor vor aduce la cunoștință persoanelor care au închiriat spatii ale unității școlare
(sala de sport, cantina, căminul s.a.) prevederile prezentei proceduri, obligativitatea respectării acestora.

(18) Acesul este reglementat periodic conform legislației in vigoare.

3.ACTIVITĂŢI ÎN  CADRUL  PLANULUI  DE  MĂSURI PENTRU PREVENIREA  ŞI  REDUCEREA  VIOLENŢEI  ÎN
MEDIUL  ŞCOLAR
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA /

MĂSURA
1. Analizarea
situaţiei din
unitatea de
învăţământ,
în special în
ceea ce
priveşte
violenţa

Elaborarea periodică de analize
criminologice în scopul
cunoaşterii situaţiei reale cu
privire la actele de violenţă
comise în zona localului şcolii:
tipuri de infracţiuni, frecvenţa
comiterii, moduri de operare,
categorii de victime şi autori.
Concluziile desprinse vor fi
comunicate structurilor operative
şi autorităţilor locale.

2. Pregătirea
antiinfracţio
nală şi

Instruirea diriginţilor astfel încât
să poată desfăşura activităţi



antivictimală
a elevilor în
vederea
adoptării
unui
comportame
nt bazat pe
respectarea
normelor de
convieţuire
socială.

educativ-preventive în şcoală cu
elevii
Organizarea de întâlniri cu elevii
în şcoală în scopul:
-Identificării problemelor cu care
se confruntă aceştia şi găsirii
unor mijloace de soluţionare;
-Prezentării unor teme cu
caracter educativ-preventiv
referitoare la siguranţa personală
şi la consecinţele săvârşirii de
infracţiuni, în special a celor cu
violenţă;
Analizării unor cazuri concrete cu
victime şi/sau autori din rândul
elevilor
Elaborarea de materiale de
susţinere (pliante, broşuri, afişe)
pentru a fi folosite în cadrul
activităţilor desfăşurate

3. Atragerea
şi implicarea
elevilor în
organizarea
şi
desfăşurarea
activităţilor
de prevenire
a violenţei

Organizarea unor cursuri de
formare formatori din rândul
elevilor în domeniul prevenirii
criminalităţii, în general şi al
actelor de agresiune savârşite în
perimetrul şcolii, în special
constînd în:

Selectarea elevilor(

liderul informat din fiecare
clasă)

Pregătirea formatorilor

în cadrul unor cursuri speciale
Susţinerea de către formatori a
unor teme cu caracter preventiv
destinate colegilor
Organizarea periodică de către
elevi a unor dezbateri la care să
fie invitaţi profesori, părinţi,
reprezentanţi ai poliţiei şi
autorităţilor locale, în cadrul
cărora să fie abordate
problemele cu care se confruntă
elevii din şcoală
Participarea elevilor la activităţi
preventive alături de poliţişti
Derularea unor proiecte
educativ-preventive, în
colaborare cu organizaţii
neguvernamentale, în care să fie
cooptaţi voluntari din rândul
elevilor.
Editarea la nivelul şcolii ( în
funcţie de posibilităţi), a unor
buletine informative periodice
care să conţină materiale
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elaborate de elevi pe tema
sguranţei în şcoli.
Colaborarea cu reprezentanţii
Comisiei Judeţene de
Monitorizare a Violenţei care
monitorizează activitatea
Comisiei pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul
şcolar din şcoală în vederea
identificării măsurilor concrete
ce se impun pentru prevenirea
faptelor antisociale; stabilirea
unui sistem de comunicare în
vederea intervenţiei rapide
pentru aplanarea sau
soluţionarea stărilor conflictuale
ori a actelor de violenţă.

4. Crearea
unui sistem
de
comunicare
reală şi
eficientă
între şcoală,
autorităţi şi
familie
pentru
identificarea,
monitorizare
a şi
prevenirea
actelor de
violenţă/
infracţiunilor,
prin
implicarea
tuturor
factorilor
educaţionali

Acordarea de sprijin de
specialitate conducerii şcolii
pentru asigurarea pazei, în
concordanţă cu prevederile legii
nr. 333/2003 şi identificarea unor
soluţii eficiente de organizare a
controlului.
Participarea periodică a ofiţerilor
de prevenire şi a politiştilor de
proximitate la şedinţele cu
părinţii.
Organizarea de întâlniri cu
părinţii ai căror copii au
probleme de comportament şi cu
diriginţii claselor în care aceştia
îşi desfaşoară activitatea, în
vederea discutării modalităţilor
de prevenire a victimizării
elevilor şi a implicării lor în fapte
antisociale
Realizarea unor activităţi
extraşcolare (artistice, sportive,
culturale) care să stimuleze
spiritul de echipă şi comunicarea
între elevi şi care să constituie
alternative educative de
petrecere a timpului liber.
Identificarea familiilor în cadrul
cărora elevii (minori) sunt supuşi
la abuzuri şi luarea raidă a
măsurilor ce se impun.
Cooptarea institutiilor
guvernamentale şi
neguvernamentale care pot
acorda asistenţă psihologică şi
sprijin elevilor cu situaţii
materiale precare, cauzate de
alte situaţii familiale grave(lipsa
unui părinte, părinţi bolnavi etc.),
în derularea de programe de
prevenire a victimizării copiilor.



Implicarea părinţilor, pe bază de
voluntariat, în derularea unor
activităţi de supraveghere a
zonelor şcolii pe timpul afuirii şi
defluirii elevilor.
Angrenarea cadrelor didactice şi
a psiho-pedagogilor în activităţi
de prevenire destinate elevilor.
Constituirea unei mape a şcolii
care să conţină informaţii privind:
actele de violenţă înregistrate
recent, situaţia şcolară şi
familială a elevilor implicaţi în
astfel de evenimente, modul de
soluţionare a incidentelor,
cauzele şi condiţiile care au
generat sau favorizat astfel de
fapte, activităţi de prevenire
desfăşurate, măsurile de
securitate adoptate de
conducerea unităţii de
învăţământ.

5.
Eficientizarea
activităţii de
combatere a
violenţelor şi
a altor fapte
antisociale
comise în
zona şcolii

Identificarea, monitorizarea şi
descurajarea acelor personae sau
grupuri de persone (“găşti de
cartier”) cu comportament
deviant care tulbură procesul de
învăţământ, agresează cadrele
didactice ori elevii, produc
distrugeri de bunuri.
Includerea şcolii în itinerariile
auto şi pedestre ale poliţiei, ca
punct obligatoriu de staţionare şi
trecere, în special pe timpul
afluirii şi defluirii elevilor.
Popularizarea sistemului de
intervenţie-112 pentru apelarea
acestuia în cazuri de încălcare a
normelor de conduită privitoare
la siguranţa publică în şcoală.

FORMA DE
VIOLENŢĂ

OBIECTIVUL MĂSURI /ACTIVITĂŢI

I. Violenţa
exercitată
asupra
mediului
şcolar
(elevi, cadre

didactice,
personalul
didactic
auxiliar şi
nedidactic)
de către
personae
străine de

I. Prevenirea şi combaterea
agresiunilor fizice, verbale sau
de altă natură care se pot
exercita asupra elevilor,
cadrelor didactice sau altor
categorii de personal din cadrul
unităţii şcolare, provenite din
partea unor presoane străine
de mediul şcolar (prin măsura /
activitatea I.1. , I.2. , I.3.)

I.1. Includerea obligatorie în cadrul Regulamentului Şcolar de ordine
interioară al Şcolii a unor reglementari referitoare la accesul
persoanelor străine în incinta şi in interiorul unităţii şcolare ( se va
avea în vedere inclusiv realizarea de semne distinctive pentru elevii
şcolii)
I.2. Asigurarea eficientă a pazei şi securităţii unităţii şcolare.
Aplicarea şi respectarea Ordinului Comun şi a planului de măsuri
elaborate de MEN şi MIRA;
Realizarea unui sistem de depistare şi informare cu privire la
cazurile de agresivitate/violenţă din preajma, incinta şi interiorul
unităţii şcolare
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mediul
şcolar, găşti
de cartier
etc.

I.3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai
Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi, în vederea realizării unor dezbateri
pe teme referitoare la fenomenul violenţei în general, a violenţei în
şcoală, în particular

II. Violenţa în
interiorul
mediului
şcolar

A. Violenţa
între elevi

B. Violenţa
în relaţiile
dintre elevi –
cadre
didactice,
personalul
didactic
auxiliar şi
nedidactic

C. Violenta
in relatiile
dintre
parinti si
elevi, parinti
si profesori

II. A, B, C
Prevenirea şi combaterea
agresiunilor fizice, verbale sau
de altă natură care se pot
manifesta: între elevi, în relaţiile
dintre elevi şi cadrele didactice,
între elevi şi alte categorii de
personal din cadrul unităţii
şcolare; prevenirea şi
combaterea formelor de
violenţă manifestate de părinţi
în şcoală.
Obiectivul general
II. A, B, C include
subobiectivele:

● Conştientizarea
existenţei problemei violenţei în
mediul şcolar de către elevi,
părinţi şi cadre didactice prin
crearea unui cadru formal de
dezbatere a acestei probleme la
nivelul şcolii ( prin măsura/
activitatea II.1.A, B şi II.2.A, B,
C)

● Oferirea de alternative
educaţionale multiple şi
atractive pentru petrecerea
timpului liber prin participarea
la activităţi extracurriculare
(prin măsura/ activitatea II.3.A,
B)

● Consilierea psihologică
şi pedagogică a elevilor şi
profesorilor;    participarea
cadrelor didactice la cursuri de
formare privind managementul
clasei si managementul
conflicteror ( prin   măsura/
activitatea II.4.A, B si  II.5.A, B)

● Cunoaşterea şi
aplicarea prevederilor Legii
272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor
copilului de către profesori( (
prin   măsura / activitatea   II.6.
B )

II.1. A,B
Includerea obligatorie în fiecare semestru , în cadrul orelor de
consiliere şi orientare a unei teme care să pună în dezbatere
problema violenţei între elevi şi a relaţiilor dintre elevi – cadre
didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic

II.2. A,B,C
Includerea obligatorie în cadrul tematicii şedintelor cu părinţii a
unei teme (lectorat) care să pună în dezbatere problema violenţei în
mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor dintre elevi – cadre
didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi a
comportamentului părinţilor în şcoală.

II.3. A,B
Participarea elevilor şcolii la activităţi extraşcolare artistice,
sportive, civice (în
beneficiul comunităţii) în cadrul cluburilor, a palatului copiilor, al
unor programe civice;
Participarea la concursuri şcolare;
Iniţierea de proiecte şi programe ale consiliului elevilor pe o
problematică vizând prevenirea şi combaterea violenţei la nivelul
şcolii
II.4. A,B
Consilierea psihopedagogică a elevilor care prezintă forme
accentuate de manifestare violentă, agresiva în relaţiile cu colegii şi
cadrele didactice,în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională al municipiului Craiova

II.5. A,B
Consilierea pedagogică a cadrelor didactice pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar; participarea
cadrelor didactice la activităţi de formare privind managementul/
rezolvarea conflictelor şi managementul clasei,organizate în cadrul
şcolii sau la CCD, CJRAE, sau activităţi organizate la nivelul ISJ etc.
II.6. B
In luna octombrie se include pe ordinea de zi a consiliului profesoral
tema: “Responsabilităţile sistemului educational privind
respectarea, promovarea şi garanarea drepturiolr copilului
stabilite prin Legea nr. 272 din 21/06/2004”
Se va realiza prezentarea generală a Legii 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, selectând şi urmărind în mod
special, atribuţiile ce revin întregului personal din învăţământ, aşa
cum sunt precizate în cadrul legii(se va insista asupra Sectiunii 4;
Educaţie, activităţi recreative şi culturale, precum şi asupra cap. XII;
răspunderi şi sancţiuni
Modul în care se realizează respectarea, promovarea şi garantarea
drepturilor copilului stabilite prin Legea 272/2004, la nivelul şcolii,
va constitui o parte a raportului general privind starea şi calitatea
învăţământului din şcoală.

TIPURILE DE VIOLENŢĂ CARE FAC OBIECTUL SISTEMULUI DE INDICATORI



Categorie TIP COD

A. Atac la
persoană

violențe fizice fără arme A01

violențe fizice cu arme(albe, de foc etc.) A02

Insulte A03

Amenințări A04

Hărțuiri A05

Intimidări A06

Șantaj A07

violențe fizice cu caracter sexual A08

Viol A09

B.Atentat la
securitatea
unitățiișcolare

Introducerea unor persoane străine în incinta școlii B01

Tentativă de incendiu B02

Port armă B03

Alarmă falsă B04

C. Atentat la
bunuri

Furt sau tentativă de furt C01

Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor C02

Distrugerea bunurilor școlii C03

Incendii C04

D. Alte fapte de
violență sau
atentate la
securitate

Consum de stupefiante D01

Consum de alte substanțe interzise (alcool, țigări etc) D02

Trafic cu stupefiante D03

Trafic cu alte substanțe interzise D04

Tentative de suicid D05

Suicid D06
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4.NORME DE CONDUITĂ ÎN RELAŢIILE CU ELEVII

Personalul didactic  şi administrativ al şcolii trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu
următoarele valori și principii:

a) imparțialitate și obiectivitate;

b) independență și libertate profesională;

c) responsabilitate morală, socială și profesională;

d) integritate morală și profesională;

e) confidențialitate și respectul pentru sfera privată;

f) primatul interesului public;

g) respectarea și promovarea interesului superior al educabilului;

h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;

i) respectarea autonomiei personale;

j) onestitate și corectitudine intelectuală;

k) atitudine decentă și echilibrată;

l) toleranță și încurajarea diversității;
m) autoexigență în exercitarea profesiei;

n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și
a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își
desfășoară activitatea;

o) implicare în democratizarea societății;

În relațiile cu educabilii, personalul didactic şi administrativ are obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set
de norme de conduită, bazate pe valorile și principiile expuse mai sus, pentru:

a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin:
a1) supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor
organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia;
a2) monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor
umilitoare/degradante asupra educabililor;
a3) asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra
acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările
ulterioare;
a4) combaterea oricăror forme de abuz;
a5) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii;
b) eliminarea oricăror activități care generează corupție:
b1) fraudarea examenelor;
b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea
anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament
preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;
b3) traficul de influență și favoritismul;
b4) oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere;
c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;
d) susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.

5. REGULI PRIVIND VIZITELE ÎN AFARA INSTITUŢIEI DE EDUCAŢIE



Regulile privind vizitele în afara instituției pot suferi modificări, fiind revizuite periodic, conform masurilor
impuse de legislația în vigoare.

Dacă este permis de legislatia in vigoare la momentul respectiv, respectand toate regulile care le vor fi prezentate,
elevii scolii se vor putea deplasa in grup organizat in afara scolii in următoarele cazuri:

-vizite la agentii economici parteneri, muzee, expoziţii;
-spectacole;
-activitati extracurriculare, olimpiade și concursuri, concursuri sportive;
-activitati de protectie a mediului, activitati SNAC;
-excursii in judeţ sau in afara judeţului, organizate de scoală, tabere;
-participarea la proiecte, olimpiade si concursuri scolare, regionale, nationale, internationale.

Pe toată durata deplăsării în afara unităţii şcolare elevii vor fi însoţiţi de cadre didactice ale şcolii, minim 1 cadru
didactic la 20 elevi.

1. Înainte de deplasare cadrele didactice care organizează activitatea vor solicita aprobarea conducerii şcolii
pentru realizarea deplasării. Pentru obţinerea aprobării vor prezenta programul activităţilor, ruta de deplasare,
numele cadrelor didactice insoţitoare, tabelul cu elevil participanti la activitate şi procesul verbal de instruire al
cadrelor didactice însoţitoare şi al elevilor cu privire la regulile ce trebuie respectate în timpul deplasării, Pentru
excursii/deplasări în afara oraşului organizate pentru elevii minori, organizatorii vor solicita acordul scris al
părinţilor/tutorilor.

2. După obţinerea aprobării, cadrele didactice însoţitoare vor efectua pe bază de proces verbal cu semnaturi
instruirea elevilor privind respectarea normelor de protecţie, de circulaţie, de comportament PSI.

3. Pe toată durata deplasării, cadrele didactice însoţitoare vor respecta urmatoarele norme: să fie prezente în
mijlocul elevilor pe toată durata deplăsarii şi activităţilor, să nu permită nici unui elev îndepărtarea de grup, să
asigure respectarea exactă a programului propus,să nu fumeze în faţa elevilor, să nu consume băuturi alcoolice pe
toată durata activitaţilor şi deplasării, să supravegheze cu vigilența comportamentul elevilor si respectarea
normelor de protectie a muncii,securitate,de circulaţie şi PSI în cazul în care în excursii/tabere elevii servesc masa
în unităti de alimentatie publică sau cantine şcolare, să verifice calitatea alimentelor şi să semnaleze furnizorilor
de servicii orice neajuns (gust /miros necorespunzator,nerespectarea normelor de igienă) pentru a evita
îmbolnăvirea elevilor. La locurile de cazare să verifice starea de igienă a grupurilor sanitare, a lenjeriei şi să
discute cu personalul în drept pentru a evita îmbolnăvirea elevilor. În cazul îmbolnăvirii unui elev, să îl însoţească
la un serviciu medical de urgenţă pentru a fi consultat sau să cheme salvarea în caz de urgenţă.

La fiecare oprire şi pe timpul nopţilor de cazare să controleze prezenţa elevilor. Pe timpul deplasării elevii vor avea
o finută decentă, un comportament şi un limbaj civilizat, evitând deranjarea celorlalti colegi, a profesorilor, a
conducătorului auto şi a altor persoane.

La locul de cazare elevii vor respecta regulile impuse de unitatea la care au fost cazati, regulile PSl, vor pastra
ordinea,igiena şi curăţenia, vor respecta programul de somn şi de masă, evitând să facă aprecieri negative,
zgomotoase, necivilizate, jignitoare la adresa condiţiilor de cazare şi masă sau a personalului. La plecare vor lăsa
camera în ordine.

Pe timpul desfăşurării activităţilor propuse vor respecta următoarele norme de comportament:

• vor avea o ţinută vestimentară adecvată tipului de activitate;

• vor respecta întocmai regulamentele impuse de organizatori;

• nu vor crea o imagine defavorabilă scolii noastre;

• se vor adresa cu respect tuturor persoanelor cu care relaţionează;

• vor evita discutiile în contradictoriu şi conflictele cu colegii din alte licee sau alte localităţi;
• vor evita să facă aprecieri defavorabile la adresa colegilor din liceu sau a elevilor din alte unităţi şcolare,

• vor promova o imagine cât mai bună a şcolii;

• în timpul transportului până la/de la locul desfăşurării activităţii elevii nu vor coborî din mijlocul de
transport fară aprobarea profesorului însoţitor; la coborâre, urcare/traversare, vor respecta regulile de
circulatie;
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• la locul de desfăşurare a activităţilor şi la locul de cazare, nu vor fuma, nu vor consuma băuturi alcoolice, vor
respecta regulile de igienă personală şi igiena alimentaţiei; în cursul servirii mesei, dacă vor simţi un gust
alterat sau neplăcut al mâncării, vor semnala acest lucru profesorului însoţitor care va lua măsurile necesare;

• în timpul liber nu se vor îndepărta de grup, nu se vor deplasa singuri în localitate, nu vor intra în discoteci sau
baruri, nu se vor implica în situaţii critice apărute pe stradă;

• se vor conforma orarului stabilit de cadrul didactic insoţitor:

• nu vor circula noaptea în localitate;

• vor evita contactul cu persoane necunoscute şi consumul de tigări, băuturi, alimente oferite de straini; in
cazul îmbolnăvirii nu vor lua medicamente fără prescripţie medicală şi se vor adresa cadrului didactic
însoţitor.

4. La intoarcerea din deplasare, cadrele didactice însoţitoare raportează conducerii şcolii modul în care a decurs
activitatea respectivă,semnalând eventualele neajunsuri, incidente, abateri ale elevilor, pentru a se lua măsurile
conform ROFUIP.

5. În cazul producerii unor nereguli sau incidente datorate neindeplinirii atributiilor din prezenta procedura,
cadrele didactice insotitoare vor fi sanctionate conform legii.

VI. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CĂMINULUI DE ELEVI

Regulament de ordine interioară al căminului de elevi
Organizarea şi funcționarea

Art. 1. Internatele școlare se organizează şi funcționează în baza Legii Învățământului, a Hotărârilor de Guvern, a
ordinelor şi instrucțiunilor Ministerului Educației și Cercetării.
Art.2. Elevii pot beneficia de cazare în internat și pot lua masa la cantina școlii contra unei sume stabilite în
Consiliul de Administrație al unității de învățământ.
Art. 3. În internatele școlare sunt cazați, de regulă, elevii care au domiciliul în afara localității în care este situată
școala, orfani, cei proveniți din plasament familial şi asistații caselor de copii. În limita locurilor disponibile în
internat pot fi cazați şi elevii din localitate. Copiii cadrelor didactice sau ai personalului angajat al instituției
beneficiază de gratuitate.
Art. 4. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie. Solicitările de primire în internat se fac în scris la
secretariatul școlii de care aparține internatul la încheierea anului școlar, după încheierea examenului de admitere
pentru cei din clasa a IX-a şi admiterii în învățământul postliceal şi, în cazuri deosebite cu 15 zile înaintea începerii
anului școlar.
Art. 5. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferențiat pe cicluri de învățământ şi clase.
Art. 6. Consiliul de administrație al școlii împreună cu comitetul de internat şi personalul medico-sanitar vor
stabili, semestrial, programul cadru al unei zile și programul de activități pentru elevii interni.
Art. 7. Activitățile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecțiilor, activități administrativ gospodărești, servirea
mesei, activități vizând formarea și dezvoltarea pe domenii de interese ale elevilor, de educație igienico-sanitară.
La întocmirea programului se va tine cont de particularitățile de vârstă ale elevilor şi de orarul școlii,
asigurându-se zilnic 8 ore de somn pentru elevi.
Art. 8. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosință camera, cu întregul inventar şi lenjeria de
pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse și obligațiile elevului și ale administrației.
Art. 9. Organizarea și desfășurarea programului zilnic și a activităților educaționale și social-gospodărești din
internate se face sub îndrumarea supreveghetorului de noapte, a personalului funcțional și de servire precum și
cu sprijinul cadrelor didactice.
Art. 10. Conducerea internatului școlar revine directorului școlii pe lângă care funcționează internatul.
Art.11. Înainte de redeschiderea căminului se va efectua curățenia și dezinfecția aprofundată a tuturor spațiilor
comune și de cazare;

• Va fi organizată zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective;
• Măsuri de protecție:
– Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului în funcție de numărul de elevi cazați;
– Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de elevi, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între
paturi.



– Vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din
aceeași grupă pentru a limita amestecarea elevilor din grupe diferite;
– Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate
elevilor soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;
– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;
– Portul măștii este obligatoriu în spațiile comune;
– Elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală;
– Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat;
– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
– Elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat
camerele;
– Va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel
încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după fiecare utilizare;
– Elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera
proprie;
– Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului
în perioada respectivă;
– În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța
direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență 112.

Capitolul I – Dispoziții Generale
1. Regulamentul Intern al căminului Liceului „Charles Laugier” Craiova pentru elevii interni cuprinde normele de
funcționare a căminului, prevederile specifice unui cămin pentru elevi, precum și drepturile și obligațiile acestora.
2. Regulamentul Intern este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile regulamentului constituind
obligații contractuale.
3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât și pentru elevii cazați în
cămin.
4. In incinta căminului sunt interzise crearea şi funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea acțiunilor
de propagandă politică și prozelitism religios, precum şi orice activități care încalcă normele morale și care pun în
pericol sănătatea fizică și/sau psihică a elevilor.
5. In cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul se semnează de unul din părinții ori
întreținătorii legali.
6. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare este data de 10 a lunii pentru care se achită taxa.
7. Elevii Liceului „Charles Laugier” Craiova au prioritate la repartizarea în cămin. În limita locurilor disponibile vor
putea fi cazați elevi de la alte instituții de învățământ, pe baza recomandării eliberate de instituția respectivă și cu
condiția încheierii acordului de cazare pentru un an școlar.
8. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe
baza cererilor depuse la secretariatul liceului (cu număr de înregistrare) în luna iunie.
Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administrație al școlii.
9. Cheile camerelor se păstrează la supreveghetorul căminului, în locul special amenajat în acest sens.

Capitolul II – Drepturile elevilor interni
1. Elevii interni au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în cămin, pe o durată
limitată, în următoarele condiții:
a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului supreveghetorului;
b) pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului rămâne la supreveghetor, care îl va înregistra în registrul
vizitatorilor;

c) vizitatorii au obligația să părăsească căminul cel mai târziu la ora 19,00, excepție de la această regulă făcând
doar părinții ori frații/surorile persoanei vizitate, dar și acestea nu mai târziu de ora 20,00);
d) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a primit vizitatorii.

2. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosința proprie ori comună cu colegii de cameră, un calculator,
laptop sau notebook, cu condițiile respectării normelor PSI în vigoare, cu acordul supreveghetorului și al colegilor
de cameră.
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4. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții:
a) în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afara școlii (cercuri sau cluburi al
căror membru este elevul, ore de pregătire suplimentară efectuate în particular, tratamente medicale, lecții de
conducere auto, etc.). Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de programul
activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. concursuri, campionate) vor fi anunțate formal cu cel
puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea pentru participare din partea conducerii școlii și a
supreveghetorului;
b) în baza unui bilet de voie semnat de dirigintele clasei și de supreveghetor, cu specificarea intervalului orar
pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia;
c) în baza unui tabel nominal semnat de organizator și de direcțiunea școlii în cazul deplasărilor în grup (excursii,
vizite, vizionări de spectacole sau alte eveniment);
d) în situații de urgență, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal, cu confirmarea
ulterioară a acesteia;
e) în cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă, un
coleg/prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea părinților/tutorelui
ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin trei zile înaintea datei pentru care se solicită învoirea.
5. Elevii interni au dreptul să plece acasă în fiecare week-end, cu condiția să își anunțe intenția până cel târziu joi,
ora 15.30.
6. Elevii interni au dreptul ca la sfârșitul unui an școlar să-şi rețină locul pentru anul școlar următor, cu condiția
ca, anterior părăsirii căminului, să încheie acordul de cazare şi să achite taxa de cazare corespunzătoare primei
luni (septembrie).
7. Administrația căminului asigură zilnic curățenia în spațiile de folosință comună.

Capitolul III – Obligațiile elevilor interni
1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de ordine interioară.
2. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinației lor şi fără a le deteriora. Deteriorarea
vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziționarea altuia nou. Costul va fi suportat de către
persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului.
3. Să aducă la cunoștința administrației căminului orice defecțiune ori funcționare anormală a instalațiilor ori
obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spațiilor de folosință comună.
4. Să păstreze curățenia în camere şi în spațiile de folosință comună.
5. Dacă în aceeași cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, Comitetul de
cămin-cantină analizează situația şi propune conducerii sancționarea locatarilor prin:
- redistribuirea în alte camere, individual;
- eliminarea din cămin;
6. Să respecte liniștea în cămin şi să aibă relații civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalți elevi.
7. Să respecte programul orar al căminului:

a. Ora de deșteptare 06.00;
b. Pregătirea camerei-06,00-06,20
c. Mic dejun 06.30 – 08,30;
d. Cursuri 08,00-14,00
e. Prânz 12,30 – 15,00;
f. Meditații 16.00 – 18.00;
g. Cina 18.00 – 20.00;
h. Meditații 20,00-21,45;
i. Pregătirea pentru stingere 21,45-22,00;
j. Stingerea 22.00;

g  Program liber pentru elevii de liceu se face cu bilet de ieșire, semnat de supreveghetor.
8. Să respecte angajații din personalul administrativ (administrator, magazioner, supraveghetori de noapte, femei
de servici, bucătărese, personal spălătorie). Se va utiliza un comportament decent.
9. La sfârșitul anului școlar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare elev şi de
administrator/supreveghetor.
10. La părăsirea căminului (încetarea convenției), elevul este obligat să predea administratorului inventarul
pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare, cheia camerei şi a dulapului.
11. La părăsirea căminului (încetarea convenției) elevii interni sunt obligați să-şi achite toate restanțele de plată
privind taxa de cazare şi consumul de utilități.
12. Elevii interni au obligația şi interesul să folosească utilitățile în mod civilizat și cu simt gospodăresc:



să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise;

să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri);

să urmărească permanent dacă instalația sanitară funcționează corect şi nu sunt pierderi de apă caldă
ori rece.

Capitolul IV – Interdicții pentru elevii interni
1. Se interzice cu desăvârșire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanțelor halucinogene,
administrația căminului având dreptul şi obligația legală de a anunța organele de politie competente în situația în
care există indiciile săvârșirii unor astfel de fapte.
2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârșite în cămin sub influența alcoolului nu vor fi
considerate ca circumstanțe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanțe agravante.
3. Petrecerile în cămin sunt interzise.
4. Fumatul în cămin este interzis.
5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile.
6. Se interzice deținerea și/sau utilizarea unor aparate electrice (cană electrică, fierbător, ventilator, placă de
îndreptat părul, etc.), cu excepția celor prevăzute la Capitolul II, punctul 2.
7. Se interzice cu desăvârșire aruncarea de obiecte, ambalaje, etc. pe ferestrele camerelor şi holurilor, escaladarea
acestora ori aplecatul peste pervaz.
8. Se interzice cu desăvârșire să se facă copii după cheile camerei.
9. Se interzic cu desăvârșire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi, implicit, unității de
învățământ.

DISPOZITII FINALE
1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020 şi va fi afișat atât la intrarea în cămin cât şi în
fiecare cameră şi va fi revizuit ori de cate ori este necesar și va fi înaintat spre aprobare Consiliului de
Administrație al Liceului ¨Charles Laugier¨.
2. In cazurile unor acte de indisciplină deosebite supreveghetorul căminului va anunța imediat, telefonic, pe
administratorul căminului şi, cu aprobarea acestuia, organele de politie.
3. In cazul nerespectării prevederilor din acordul de cazare şi a celor din prezentul regulament, administrația
căminului este îndreptățită să propună rezilierea acordului de cazare.
4. Anterior rezilierii, administrația căminului va înainta conducătorului unității de învățământ un exemplar din
declarațiile referitoare la caz, inclusiv referatul administrației, din care să rezulte în mod explicit abaterile de la
prevederile acordului de cazare şi/sau de la cele ale regulamentului de ordine interioară, solicitându-se punctul de
vedere în termen de 5 zile lucrătoare.
5. Tot anterior desființării acordului de cazare, administrația căminului va anunța şi familia locatarului.
6. Rezilierea acordului de cazare produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor menționate la punctele 3 şi
4, începând cu data de întâi a lunii următoare (dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost achitată), fără restituirea
vreunei sume de bani.
7. Locatarul exclus din cămin pentru nerespectarea prevederilor acordului de cazare ori pe cele ale regulamentului
de ordine interioară nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.
8. Fiecare elev şi părinte al elevului căminist va lua la cunoștință (sub semnătură) prevederile prezentului
regulament, angajându-se astfel să-l respecte şi să suporte consecințele specificate în cazul nerespectării
acestuia.

VII ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CANTINEI ȘCOLARE

Regulament de Ordine Interioară al Cantinei
Art. 1. Cantina Școlara este o unitate în administrarea si folosința Liceului “Charles Laugier” destinată asigurării
spațiului de servire a mesei pentru elevi, angajații instituției si persoane din afara instituției.
internatele școlare se organizează și funcționează în baza Legii Învățământului, a Hotărârilor de Guvern, a
ordinelor şi instrucțiunilor Ministerului Educației și Cercetării.
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Art. 2. Cantina școlii furnizează servicii contra unei sume stabilite in Consiliul de Administrație al unității de
învățământ.
• În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a
accesului va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările și întâlnirile între grupe de elevi pe culoare;
• Respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât
și pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea felurilor de mâncare etc.;
• Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât
contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;
• Înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini;
• Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;
• În cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla
pe mâini după fiecare contact;
• Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă;
• Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie și dezinfecție.
Art.3. COMITETUL DE CANTINĂ – organizare și atribuții :
(1) La nivelul cantinei funcționează un comitet format din 3 membri: administrator, supreveghetor de noaprte,
bucătar.
(2) COMITETUL DE CANTINĂ are următoarele atribuții :
1. Sprijină conducerea instituției în buna funcționare și întreținere a cantinei școlare;
2. Asigură menținerea ordinei și disciplinei în rândul elevilor care au cartelă de masă și a curățeniei în sala de
mese;
3. Asigură respectarea normelor igienico-sanitare și a programului de funcționare a cantinei;
4. Participă la întocmirea meniurilor;
5. Urmărește afișarea zilnică a meniurilor stabilite;
6. Asigură distribuirea hranei gătite la abonaţii prezenţi.

Art. 4. Activitățile din cantina se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 407/1997 privind stabilirea tarifelor de cazare în
internatele școlare și în căminele studențești, precum și a regiei de cantină și a facilităților pentru efectuarea
practicii comasate și organizarea taberelor studențeștii, Ordinului Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea
Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu respectarea normelor sanitar-
veterinare în vigoare.
Art. 5. Toate deciziile referitoare la activitățile cantinei sunt de competenta Consiliului de Administrație al Liceului
“Charles Laugier” care asigură întreținerea și funcționarea corespunzătoare a acesteia.
Capitolul II - Organizarea activității în cantina
Art. 6. La cantină pot servi masa contra-cost elevii, salariații si  personal din afara liceului.
Art. 7.- Servirea mesei se face zilnic după cum urmează:

▪ micul  dejun: 06,30-08,30;

▪ masa de prânz: 12,30-15,00;

▪ cina: 18,00-20,00.

Art. 8. În timpul cinei, vor fi câte 2 elevi de serviciu și vor avea următoarele atribuții:
- debarasarea meselor;
- scuturarea fețelor de masă;
- măturarea sălii de mese.
Art. 9. Cantina funcționează pe întreaga perioadă a anului şcolar.
Art. 10. În vederea desfășurări în bune condiții a activităților din cantină, administratorul asigură aprovizionarea,
conservarea și depozitarea corespunzătoare a alimentelor necesare consumului, cu respectarea normelor
igienico-sanitare impuse de legislația aflată în vigoare.
Art. 11. Administratorul cantinei va întocmi în timp util necesarul de produse agroalimentare, temeinic justificate,
în funcție de numărul persoanelor care servesc masa, capacitățile de depozitare, posibilitățile de consum,
disponibilitățile financiare și va lua toate măsurile pentru cunoașterea permanentă a stocurilor acestora,
valorificarea stocurilor disponibile cu respectarea legalității, în scopul îmbunătățirii cantității și calității meselor
servite.
Art. 12. Servirea mesei se va face în baza meniurilor zilnice întocmite și a fișei de alimente elaborate în vederea
preparării meniurilor.



Art. 13. Valoarea mesei și regia de cantină pentru persoanele care servesc masa la cantină se stabilesc de către
Consiliul de administrație și se va afișa la loc vizibil pentru consumatori.
Art. 14. Administratorul cantinei va colabora cu comitetul căminului si cel al elevilor pentru îmbunătățirea
condițiilor de funcționare a cantinei.
Art. 15. Elevii și persoanele care servesc masa la cantina au următoarele drepturi:
- să servească masa la cantina școlii în conformitate cu cartela de masă plătită;
- să folosească bunurile în mod civilizat;
- să facă propuneri și aprecieri privind întocmirea meniului;
- să facă propuneri referitoare la cantitatea și calitatea porțiilor servite;
- să facă propuneri cu privire la planul de funcționare, a curățeniei și alte aspecte;
- să adreseze orice nemulțumire referitoare la modul de funcționare a cantinei, prepararea, prezentarea și servirea
mesei, comportamentul salariaților din cantină, respectarea regulilor igienico-sanitare, etc.
- să li se restituie, la cerere, contravaloarea cartelei de masă pentru zilele în care, din motive întemeiate, nu pot
servi masa la cantina.
Art. 16. Administratorul se va ocupa de obținerea avizelor anuale pentru obținerea autorizațiilor sanitare de
funcționare, efectuarea controlului medical periodic și a cursurilor de igienă pentru personalul angajat al cantinei.
Art.17. Pentru servirea meselor se respectă următoarele condiții:
a) mâncarea se tine în  bucătărie în vase acoperite;
b) personalul care prepară mâncarea în bucătărie trebuie să poarte echipament de protecție și să aibă
examinările medicale periodice specifice personalului din unitățile de alimentație efectuate conform legislației în
vigoare;
c) se interzice participarea la servitul mesei, la debarasarea veselei și la spălarea acesteia a personalului de
îngrijire care a participat, în prealabil, la curățenia grupurilor sanitare;
d) se interzice servirea mesei pe mese fără fețe de masă din material textil;
e) fețele de masă se păstrează între orele de servire a meselor în așa fel încât să se evite orice impurificare sau
contaminare;
f) înlocuirea fețelor de masă murdare se face zilnic și ori de câte ori este nevoie;
g) mesele pe care se servește mâncarea se șterg, în prealabil, cu o soluție dezinfectantă;
h) înainte de servirea mesei, elevii se spălă pe mâini;
i) supravegherea respectării normelor de igienă la masă revine Comitetului de cantina și personalului medical al
şcolii;
j) după servirea mesei se efectuează operațiunile de curățenie a cantinei, cu aerisirea obligatorie a acesteia timp
de 15-30 de minute, în funcție de sezon;
k) recipientele pentru băut apă între mese, sunt individualizate și confecționate din materiale care în contact cu
alimentul respectă legislația în domeniu și se păstrează în locuri care să evite impurificarea sau contaminarea; nu
se permite intrarea în colectivitate cu băuturi sau alimente din exterior;
l) se interzice așezarea scaunelor pe mese în timpul efectuării curățeniei sălii de mese;
m) asigurarea spălării veselei și a tacâmurilor obligatoriu cu apă caldă curentă. Spălarea acestora constă în
următoarele operațiuni: curățare mecanică de resturi alimentare, spălare cu apă caldă cu detergenți,
dezinfectanți pentru sectorul alimentar și clătire cu apă rece;
n) resturile alimentare vor fi eliminate în saci etanș și depozitate în pubelă/container închis până la eliminarea
zilnică din unitate;
o) depozitarea veselei și a tacâmurilor numai în dulapuri închise;
p) asigurarea veselei și tacâmurilor în număr cel puțin egal cu cel al consumatorilor care servesc masa. Sunt
interzise spălarea veselei între serii și folosirea acesteia la mai multe serii de consumatori;
p) montarea la nivelul principalelor căi de acces a mijloacelor de protecție împotriva vectorilor;
r) în cazul în care masa se asigură în sistem de catering și există personal care asigură servirea acestei mese, este
obligatoriu ca acest personal să poarte echipament de protecție și să efectueze examinările medicale prevăzute
de legislația în vigoare pentru angajații unităților de alimentație colectivă;
s) păstrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 48 de ore. Păstrarea se va face în spații frigorifice;
ş) efectuarea la sfârșitul fiecărei săptămâni a curățeniei generale;
t) efectuarea de reparații curente ale încăperilor, anual sau ori de câte ori este nevoie;
ţ) asigurarea în sala de mese a unei suprafețe de cel puțin 1,2 mp/elev;

Capitolul III- RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
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ART. 18. Elevii și persoanele care servesc masa la cantină sunt direct răspunzătoare pentru pagubele materiale
produse din neglijență.
Art.19. Elevii răspund material și disciplinar pentru deteriorările produse bunurilor din cantină și trebuie să
achite la administrația cantinei contravaloarea prejudiciilor produse, în termen de 15 zile.
Art. 20. Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament de către elevii și persoanele care servesc masa la
cantină se pot aplica sancțiuni disciplinare în raport cu cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost
săvârșita fapta, gradul de vinovăție, antecedente disciplinare, precum și urmările abaterii. Sancțiunile care se pot
aplica sunt următoarele:
a) mustrarea verbala;
b) avertisment scris;
c) excluderea de la servirea mesei pe o perioadă de la un semestru pana la un de an;
d) pierderea definitivă a dreptului de a servi masa pe durata studiilor.
Art. 21. Sancțiunile prevăzute la punctele a),b) si c) vor fi aplicate de către administratorul cantinei. Pentru
sancțiunea prevăzută la punctul d) administratorul cantinei se va adresa în scris Consiliului de administrație care
analiza și va hotărî aplicarea sau neaplicarea sancțiunii.
Art. 22. Hotărârea de sancționare se ia in termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la constatarea abaterii și
identificarea autorului și rămâne definitivă.
Art. 23. Toate sancțiunile vor fi aduse în scris la cunoștința elevului major/reprezentatului legal al elevului minor.
Art. 24. Data limită până la care trebuie plătită cartela de masă este data de 10 ale lunii în curs.
Art.25. Atribuţiile supreceghetorului de noapte privind activitatea de la cantină:
1. Asigură împreună cu administratorul și comitetul de cantină funcţionarea şi întrebuinţarea în bune condiţii a
cantinei şcolare.
2. Asigură respectarea de către elevi a programului de funcţionare a cantinei, a păstrării ordinei, curăţeniei şi a
bunurilor materiale din cantină, a normelor igienico-sanitare;
3. Sprijină administratorul de patrimoniu în recuperarea pagubelor produse de elevi;
5. Însoțește elevii la cantină și-i supraveghează în timpul servirii meselor.
Art. 26. Personalul auxiliar din internat şi cantină are următoarele obligații:
1. Respectă programul de serviciu;
2. Respectă orele de servire a mesei elevilor;
3. Asigură curăţenia în sala de mese, spaţiile de folosinţă comună şi din jurul cantinei. Curățenia generală se va
face la fiecare sfârşit de săptămână;
4. Afişează în loc vizibil, în fiecare zi, meniul ce va fi servit;
5. Respectă restricţiile sanitare privind recoltarea şi păstrarea la rece a probelor de mâncare timp de 48 ore;
6. Este interzisă scoaterea din incinta unităţii a bunurilor unităţii;
7. Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului;
8. Se va face controlul periodic privind calitatea activităţii din cadrul cantinei şi privind calitatea alimentelor ce
sunt servite. Se va respecta gramajul alimentelor;
9. Se va face aprovizionarea la timp cu cele necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii
cantinei;
10. Se va ţine o evidenţă strictă de predare pe sectoare a bunurilor din dotarea cantinei;
11. Se va face o verificare periodică a bunurilor materiale ale cantinei şi dacă este cazul, se va face o
propunere pentru imputarea neregulilor constantate;
12. Se vor păstra în condiţii corespunzătoare maşinile şi utilajele din cantină (ustensile de bucătărie, veselă e.t.c.)
şi se vor fierbe cu cloramină a tacâmurile;
13. Se va efectua periodic examenul medical de către tot personalul care lucrează la cantină;
14. Se va ţine cont de sesizările, reclamaţiile şi propunerile elevilor privind hrana acestora (se va întocmi un
registru pentru sesizări şi reclamaţii);
15. Se vor respecta regulile de PSI şi NSSM;
16. Se va purta echipament (bonetă, halat alb, şort, papuci conform normelor SSM);
17. Se va supune controlului efectuat de personalul de pază la intrarea şi ieşirea din unitatea școlară.

DISPOZITII FINALE
Art. 27. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020, se completează cu prevederile
legale in vigoare, va fi revizuit ori de cate ori este necesar și va fi înaintat spre aprobare Consiliului de
Administrație al Liceului “Charles Laugier”.

DIRECTOR,



Prof. Georgescu Luminița-Filofteia

37


