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Partea I - ACTIVITATEA ÎN ŞCOALĂ 

 Cap. I - Sarcinile Liceului  Silvic TRANSILVANIA Năsăud 

 Art.1 Liceul  Silvic TRANSILVANIA Năsăud funcţionează cu următoarele forme şi niveluri 

de învăţământ: 

- filiera tehnologică: 

o domeniu silvicultura, calificarea: Tehnician in silvicultura si exploatări forestiere 

o domeniu protecţia mediului, calificarea: Tehnician ecolog si protecţia calităţii 

mediului 
- şcoală profesională cu durata de 3 ani nivelul 3 de calificare, calificările: Pădurar şi 

operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor                           

 Art.2 Unitatea noastră asigură pregătirea forţei de munca pentru silvicultură în raport direct cu 

cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, furnizând cunoştinţe concrete despre profesie, formând 

deprinderi de muncă practică, dând posibilitatea să se verifice şi să se dezvolte interese şi aptitudini 

pentru munca productivă. 

Art.3 Activitatea de instruire şi educaţie se desfăşoară în conformitate cu Constituţia României, 

cu Legea Învăţământului, cu Statutul personalului didactic şi cu toate reglementările şi normele 

elaborate de Ministerul Educaţiei. 

 Cap. II - Organizarea muncii 

 Art.4 Întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativ-gospodărească se desfăşoară pe 

baza planului de acţiune al şcolii care este dezbătut şi avizat de consiliul profesoral şi aprobat în final 

de consiliul de administraţie al şcolii. După aprobare, îndeplinirea prevederilor acestui planuri plan 

devine sarcină obligatorie pentru angajaţii unităţii. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se termină la 

30 august a anului calendaristic următor, personalul rămânând la dispoziţia unităţii în tot cursul anului 

cu excepţia perioadei de concediu aprobată. 

 Art.5 Normele prezentului Regulament de ordine interioară sunt obligatorii pentru toate 

sectoarele instituţiei 

 Art.6 Schemele orare se întocmesc de un colectiv de profesori pe baza planurilor de învăţământ 

şi a cerinţelor pedagogice, acestea fiind gândite în interesul elevilor. Activitatea din internat se va 

desfăşura după un Program aprobat de Consiliul de administrație al Liceului  Silvic Transilvania. 

 Art.7 Ordinea şi disciplina se asigură de conducerea şcolii şi de personalul didactic, 

organizându-se în acest sens serviciul zilnic în şcoală pentru profesori, conform unei proceduri 

specifice. 

 Art.8  Transportul elevilor și profesorilor la activități practice, excursii de studii, competiții, 

etc. se realizează cu autovehiculele aflate în proprietatea școlii sau firme de transport 

 Cap. III - Planuri de învăţământ, programe, manuale 

 Art.8 Respectarea prevederilor planurilor de învăţământ şi a programelor analitice la fiecare 

disciplină sau modul, este obligatorie pentru fiecare cadru didactic. Constituie abatere de la disciplina 

şcolară predarea la un nivel scăzut faţă de cel din programă precum şi predarea la un nivel care 

depăşeşte posibilităţile de înţelegere ale elevilor. 

 Art.9 In condiţiile perfecţionării manualelor, concomitent cu preocuparea pentru perfecţionarea 

conţinutului şi a diversificării acestor instrumente, profesorii vor opta spre acele manuale care au 

conţinuturile structurate în raport cu obiectivele şi criteriile de performanţă propuse a fi realizate la 

disciplina respectivă. 



3 

 

 Cap. IV - Instruire teoretică şi practică 

 Art.10 Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii, lucrări practice în laboratoare, în 

ateliere, la agenţii economici sau la unităţile de profil, prin cercuri cu elevii sau alte activităţi 

extracurriculare. Evidenţa frecvenţei elevilor la cursuri şi la toate activităţile curriculare şi 

extracurriculare din programul şcolii, este consemnată de profesori în catalogul clasei respective. 

 Art.11 În transmiterea cunoştinţelor profesorii vor folosi strategii didactice adecvate, uzând de 

mijloace de învăţământ moderne şi confecţionând material didactic dacă acest lucru este cerut de 

planificările semestriale întocmite. 

 Art.12 Verificarea cunoştinţelor elevilor se face pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul 

lecţiilor şi a celorlalte forme de activitate, prin evaluări orale curente, probe scrise de evaluare, teste, 

teze semestriale, probe practice, proiecte, etc. Numărul notelor pe semestru pentru fiecare elev la 

fiecare disciplină de studiu exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal 

de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. La sfârşitul fiecărui semestru în cadrul săptămânilor 

de evaluare, profesorii vor realiza recapitulări şi sistematizarea materiei precum şi sprijinirea elevilor 

cu rezultate mai slabe concomitent cu consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune. 

 Art.13 Tezele semestriale se programează începând cu a doua jumătate a semestrului, stabilind 

cel mult trei teze pe săptămână, existând un interval de cel puţin o zi între două teze. Dirigintele 

fiecărei clase împreună cu consiliu1 profesorilor clasei şi cu acceptu1 elevilor, realizează planificarea 

tezelor semestriale, urmărind evitarea supraaglomerării elevilor şi dozarea raţională a efortului 

acestora. 

 Art.14 Corectarea tezelor, discutarea lor cu elevii şi trecerea notelor în cata1og se face cu cel 

puţin 2 săptămâni înainte de încheierea semestrului. Tezele corectate şi notate se prezintă elevilor, iar 

după ana1izare se restituie şi se păstrează în şcoală timp de un an. 

 Art.15 Aprecierea cunoştinţelor elevilor se face cu note de la 10 la 1, notele se comunică 

elevilor imediat după evaluare şi se trec în catalog şi în carnetul de elev. In caz de copiere la teză se 

acordă nota 1 (unu) şi de acest fapt se va ţine cont şi la aprecierea conduitei elevului pe semestrul 

respectiv. 

 Art.16 Nu se admit modificări de note în documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, 

matricole). Greşelile comise la consemnarea notelor în documentele şcolare se corectează cu cerneala 

roşie sub semnătură, de persoana care a comis greşeala. In toate cazurile, corectarea se contrasemnează 

de directorul unităţii, care aplică şi stampila unităţii. Completarea documentelor şcolare se face cu 

cerneală, pasta sau tuş. 

 Art.17 Nota la purtare se stabileşte la sfârşitul fiecărui semestru când profesorul diriginte 

convoacă consiliul profesorilor clasei, fiind analizată comportarea elevului în şcoa1ă şi în afara ei. 

Mediile mai mici de 7 ( şapte) la purtare, se discută şi se aprobă de acest consiliu şi se propune apoi 

consiliului profesoral validarea acestora, solicitându-se în acest sens un raport scris din partea 

dirigintelui clasei, în raport fiind motivată nota la purtare propusă. 

 Art.18 Pentru cazuri de boală certificate de medic, elevii pot fi scutiţi temporar de efort fizic la 

orele de educaţie fizică, având însă obligaţia de a fi prezenţi la oră. In catalog , profesorul de 

educaţie fizică face menţiunea Scutit medical în semestrul. , specificându-se documentul medical care 

atestă acest lucru. la rubrica disciplinei respective. In această situaţie dacă elevul are media încheiată 

pe cel puţin un semestru, ea se constituie în medie anuală la disciplina respectivă. 

 Art.19 Mediile semestriale şi anuale se trec în catalog de profesorii care predau obiectele de 

învăţământ, iar în carnetul de elev prin grija dirigintelui clasei. Mediile la purtare se trec în catalog de 

diriginţi. 
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Art.20 Sunt declaraţi promovaţi elevii care la sfârşitul anului şcolar obţin la fiecare obiect din 

planul de învăţământ media anuală de cel puţin 5 (cinci) iar la purtare media anuală de cel puţin 6 

(şase). 

Art.21 Sunt declaraţi repetenţi: 

- elevii care au obţinut medii anuale sub 5 ( cinci ) la mai mult de două obiecte de 
învăţământ; 

- elevii care au obţinut la purtare media anuală sub 6 (şase) indiferent de mediile obţinute la 
celelalte discipline din planul de învăţământ; 

- elevii amânaţi care nu se prezintă în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 
disciplină; 

- elevii exmatriculaţi cu drept de reînscriere; 

Art.22 Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris de către 

diriginte, părinţilor sau susţinătorilor legali în termen de cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor 

fiecărui semestru!an şcolar. Pentru elevii corigenţi sau amânaţi, în comunicare se precizează şi 

programul de desfăşurare a examenelor. 

Art.23 Elevii amânaţi medical sau cu situaţia neîncheiată pe semestrul I, îşi vor încheia de 

regulă situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea în şcoală. Încheierea situaţiei şcolare a 

elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau anual, se va face într-o perioadă stabilită de conducerea 

unităţii, iar elevii care nu au promovat un examen sau două în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare 

se pot prezenta în sesiunea de corigenţă. Examenul de corigenţă constă dintr-o probă scrisă şi una 

orală, examinarea făcându-se din materia întregului an. La examenul de corigenţă sunt declaraţi 

promovaţi elevii care obţin la fiecare obiect, cel puţin media 5(cinci). Media la examenul de corigenţă, 

constituie media anuală a obiectului respectiv şi intră în calculul mediei generale anuale. Examinarea 

elevilor corigenţi se face de către 2 profesori, din care unul este profesorul care a predat obiectul în 

timpul anului şcolar, asistat de un alt profesor de aceeaşi specialitate sau de specialitate înrudită. In 

situaţia în care elevul nu ştie să răspunsul la subiectele de pe biletul probei orale, el poate solicita 

schimbarea de celt două ori a subiectului probei orale, fiecare schimbare atrăgând scăderea notei 

acordate cu câte un punct 

 Art.24 Rezultatul examenului de corigenţă se consemnează în catalogul de examen de către 

profesorii examinatori, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul şcolii. în termen 

de cel mult cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an 

şcolar. Afişarea rezultatelor la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei elevilor 

amânaţi se face a doua zi după încheierea examenelor. 

 Art.25 Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este .media aritmetica nerotunjită a 

notelor finale acordate de cei 2 profesori examinatori. 

 Art.26 Elevii corigenţi sau amânaţi care din cauze de forţă majoră cunoscute de conducerea 

liceului şi dovedite prin acte în cel mult ş zile lucrătoare de la data examenului, pot fi examinaţi la o 

dată ulterioară stabilită de directorul unităţii, dar nu mai târziu de începerea noului an şcolar. Pentru 

situaţii excepţionale dovedite cu acte inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului de 

corigenţă şi după începerea cursurilor noului an şcolar. Elevii care nu s-au prezentat la examenul de 

corigenţă nici la datele la care examenul a fost reprogramat, sunt declaraţi repetenţi. 

 Art.27 Rezultatele la examenul de corigenţă şi la examenele de încheierea situaţiei pentru 

elevii amânaţi sunt consemnate în procesul verbal al consiliului profesoral de la începutul anului şcolar 

Cap. V – Comisiile metodice de la Liceul  Silvic Transilvania 

Art.28 În cadrul unităţii noastre, comisiile metodice sunt organizate pe arii curriculare: 

- Limbă şi comunicare 

- Matematică şi ştiinţe 
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- Tehnologii 

- Orientare şi consiliere 

-  

Art.29 Activitatea comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii comisiei. 

Art.30 Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei 

metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul 

catedrei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ. 

Art.31 Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele: 

1) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 

specificului unităţii noastre şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

2) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; 

3) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor; 

4) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

5) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

6) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

7) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor la disciplina/disciplinele respective; 

8) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

9) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii noastre, 

lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

10) implementează standardele de calitate specifice; 

11) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice. 

 

Art.32 Responsabilul comisiei metodice are următoarele atribuţii: 

1) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte planul 

managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 

elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri 

remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite 

prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei); 

2) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de 

responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

3) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei 

metodice; 

4) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 

5) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 

6) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în Liceul Silvic 

Transilvania, cu acceptul conducerii acesteia; 

7) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului; 
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8) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei 

metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; 

9) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

Cap. VI - Responsabilităţi ale personalului didactic din Liceul Silvic 

Transilvania 

Art.33  Responsabilităţile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare de la Liceul Silvic Transilvania 

1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de regulă, un 

cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie. 

2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe 

şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu 

partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia 

formală şi non-formală 

4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. 

Art.34 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are 

următoarele atribuţii: 

1) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitate; 

2) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; 

3) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către Inspectoratul 

Şcolar Bistriţa-Năsăud şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a 

elevilor. 

4) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi 

prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi 

programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, 

programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 

5) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum 

şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, analizează, semestrial, 

împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia disciplinară a 

elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs; 

6) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 

acesteia; 

7) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în şcoală; 

8) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

9) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative; 

10) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

11) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatul Liceului  

Silvic Transilvania. 

12) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor 
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de parteneriat educaţional 

Art.35 Profesorul diriginte 

Atribuțiile profesorului diriginte sunt specificate în fișa postului 

1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin profesorii diriginţi. 

2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii. 

3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă. 

4) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 

5) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă 

acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

6) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în Liceul Silvic Transilvania şi care predă la clasa respectivă. 

7) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului 

didactic învestit cu această responsabilitate. 

8) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform 

proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl 

coordonează şi se avizează de către directorul Liceul Silvic Transilvania. 

9) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de 

planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile 

educaţionale ale clasei respective. 

10) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.  

Activităţile se referă la: 

a. teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările 

elevilor,pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară 

„Consiliere şi orientare”; 

b. teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie 

rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie 

civilă, educaţie antiseismică, antidrog, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 

teme de prevenire a violenţei etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi 

ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. 

11) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate 

pentru colectivul respectiv de elevi. 

12) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe 

care o coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. în situaţia în care aceste 

activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, 

un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii 

de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi 

celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea 

directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a 

cadrelor didactice. 

Art.36 Relaţia diriginte-părinte 

1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 

realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii legali. 

2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul 
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diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea situaţiei 

şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale 

acestora. 

3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la 

fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 

Art.37 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1) organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului, şi ori 

de câte ori este cazul; 

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative şi de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 

2) monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa la ore a elevilor; 

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 

3) colaborează cu: 

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-

educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 

clasei; 

c) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în 

legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate 

aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia 

participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de 

Informaţii Integrat al învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi 

actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

4) informează: 

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului 

de ordine interioara al Liceului tehnologic Silvic Transilvania 

b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale 

şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; 

c) părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, 
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despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, 

precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe 

nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, 

sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

5) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

Art.38 Profesorul diriginte are şi alte atribuţii: 

1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, tutori 

sau susţinători legali şi de consiliul clasei; 

2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

3) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament 

şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

4) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în 

catalog şi în carnetul de elev; 

5) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către 

aceştia la învăţătură şi purtare; 

6) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

prevederile legale; 

7) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: 

catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică; 

8) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor; 

9) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

10) elaborează portofoliul dirigintelui. 

Cap. VII - Profesorul de serviciu pe şcoală 

 Art.39 Programul profesorului de serviciu este intre orele 7.30 – 14,30 

 Art.40 Serviciul pe șoală al profe3sorilor se desfășoară conform unei proceduri specifice 

În timpul serviciului profesorul de serviciu verifică: 

o prezenta profesorilor la ore şi asigura suplinirea eventualilor absenţi ; 

o completarea condicilor de prezenţă ; 

o desfăşurarea programului la cantina şi internat ; 

o calitatea hranei la cantină; 

o Legitimează persoanele străine ce intră în şcoală (împreună cu portarul)  şi anunţă 

conducerea şcolii dacă este cazul. 

o  Controlează coridoarele şi grupurile sanitare şi ia măsuri împotriva fumatului si a 

celor care nu respectă curăţenia. 

o Se preocupă se asigurarea condiţiilor necesare ( căldura, lumină, igienă etc. ) 

desfăşurării activităţilor in şcoală, cantina si internat. 

o  Colaborează cu conducerea şcolii in vederea eliminării oricărui impediment in 

desfăşurarea procesului instructiv - educativ al elevilor. 

    Art.41 Profesorii pot absenta de la ore in situaţii când sunt plecaţi în delegaţie sau cooptaţi 

în diferite activităţi in care este implicată şcoala, fiind obligaţi să-şi asigure suplinirea, iar 

profesorul de serviciu va urmări realizarea suplinirii . 

Cap. VIII — Activitatea extracurriculară 

Art.42 Activitatea educativă extraşcolară din unitatea noastră se desfăşoară în afara orelor de 

curs. Ea se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi 
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cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive, în spaţii educaţionale, culturale, 

sportive, turistice, de divertisment. 

Art.43 Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile pot fi: culturale, civice, 

artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru 

protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. 

Art.44 Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, 

concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, 

tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise etc. 

Art.45 Activitatea educativă poate fi proiectată atât de profesorul diriginte, cât şi la nivelul 

unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 

Art.46 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Liceului 

tehnologic Silvic ,,Transilvania”, împreună cu consiliul elevilor, în urma unui studiu de impact, în 

conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu 

resursele de care unitatea noastră.. 

Art.47 Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, 

expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie 

să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Art.48Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie 

al Liceului  Silvic ,,Transilvania” Năsăud; 

Art.49 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii noastre se centrează pe: 

1) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie; 

2) gradul de responsabilizarea şi integrare socială; 

3) adoptarea unei culturi organizaţional demne şi decente; 

4) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Art.50 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este 

realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

Art.51 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii 

noastre este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie. 

Art.52 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii 

noastre este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei. 

 

 

 

Partea a II-a – ELEVII 

Art.53 Drepturile elevilor de la Liceul Silvic Transilvania Năsăud 

1) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate frecventa, în condiţiile 

prevăzute de lege, Liceul Silvic Transilvania Năsăud. 

2) Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ din oferta 

educaţională a Liceului tehnologic Silvic Transilvania. 

3) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine 

al elevilor. 

4) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 



11 

 

personalitatea elevilor. 

5) Elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-

cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către 

cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării 

competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 

6) Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi 

exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a 

unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul 

şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. 

7) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă. 

8) Conducerile Liceul Silvic Transilvania este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, 

bazele materiale şi sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

9) Elevii pot fi cazaţi în internat şi pot mânca la cantina şcolară, în condiţiile stabilite prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare al internatului şi a cantinei. 

10) Elevii au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, 

cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege. 

11) În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din cadrul Liceului tehnologic 

nostru pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 

social, bursa „Bani de liceu”. 

12) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

13) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de 

rezultatele elevilor. 

14) Elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori cu 

alte persoane juridice sau fizice. 

15) Elevii din Liceul Silvic beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită.  

16) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de stat, particular autorizat/acreditat 

beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în 

comun. 

17) Liceul Silvic Transilvania decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 

domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu 

prevederile legale. 

18) De aceeaşi facilitate menţionată beneficiază şi elevii care locuiesc la internat sau în gazdă 

cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru. 

19) Elevii Liceului tehnologic Silvic Transilvania au dreptul să participe la activităţi extraşcolare. 

20) Elevilor Liceului tehnologic Silvic Transilvania le este garantată, conform legii, libertatea de 

asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se 

organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de 

învăţământ. 

21) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în 

unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administraţie. în acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de 

acordarea de garanţii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a 

bunurilor. 

22) În Liceul Silvic Transilvania, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare 

proprii, este garantată, conform legii. 
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23) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, 

ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile 

prezentului Regulament directorul propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi 

difuzării acestora şi în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice 

definitivă. 

24) În Liceul silvic Transilnania Năsăud este interyisă orice formă de segregare a elevilor 

Art.54 Obligaţiile elevilor Liceului tehnologic Silvic Transilvania 

1) Elevii Liceului tehnologic Silvic Transilvania au obligaţia  de a se pregăti la fiecare disciplină 

de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 

şcolare. 

2) Să frecventeze cursurile pe toată perioada anului şcolar, respectând programul stabilit de 

conducerea şcolii; 

3) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de 

forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

4) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de 

medicul şcolar; 

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

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

c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 

învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei; numărul maxim de 

zile motivate prin cerere scrisă este de 3 zile (20 de absente) pe semestru. Pentru situaţii 

speciale părinţii vor depune o cerere adresată directorului înainte de plecare din localitate. 

Cererea de motivare va fi analizată şi aprobată de Consiliul de administraţie. 

5) Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative. 

6) În cazul elevilor minori, părintele / tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, 

dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

7) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile 

de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

8) adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale / 

carnetele de sănătate ale elevilor. 

9) Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor justificative atrage, de regulă, 

declararea absenţelor ca nemotivate. 

10) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de 

învăţământ, cât şi în afara ei: 

Pentru băieţi: 

a) să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene şi la activităţile 

educative, excepţie făcând orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în care elevii 

sunt direct implicaţi; 

b) este interzis să-şi vopsească părul, să poarte   tricouri fără mâneci; 

c) tunsoarea şi pieptănăturile trebuie să fie decente. 

Pentru fete, este interzis: 

a) să se vopsească şi să se fardeze strident, ostentativ astfel încât să atragă privirile celor din 

jur; 

b) să poarte haine transparente, excesiv de scurte, strâmte şi decoltate, pantaloni scurţi mai 

sus de genunchi; 

c) să poarte bijuterii numeroase şi voluminoase. 

11) Elevii  Liceului tehnologic Silvic Transilvania vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să 

respecte: 

a) prezentul Regulament şi ROUIF-ul. 

b) regulile de circulaţie; 

c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; 
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d) normele de protecţie civilă; 

e) normele de protecţie a mediului. 

12) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în 

legătură cu situaţia lor şcolară. 

13) Elevii sunt obligaţi să prezinte adeverinţă medicală în termen de două săptămâni, de la 

începutul anului şcolar, din care să rezulte că sunt apţi / inapţi pentru educaţie fizică. 

Prezenţa elevilor scutiţi de efort sau scutiţi medical este obligatorie la orele de educaţie fizică. 

Aceşti elevi nu vor aduce echipament sportiv dar sunt obligaţi să poarte pantofi adecvaţi pentru 

sălile de sport. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine consemnarea absenţei ca 

nemotivată în catalog. 

14) Să informeze imediat profesorii / personalul de pază asupra incidentelor (altercaţii, accidente 

etc.) din timpul orelor şi activităţilor extraşcolare; 

15) Să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / Liceului tehnologic; 

16) Să păstreze curăţenia în toate locurile unde desfăşoară activităţi; 

17) Să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a 

conducerii şcolii, dacă este nevoie; 

18) Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul 

anului şcolar; 

19) Circulaţia în clădirea liceului în pauze şi la sfârşitul cursurilor se desfăşoară în conformitate cu 

schema întocmită de către Comisia pentru protecţia muncii; 

20) De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetru şcolar; 

21) De a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale  puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ; 

22) De a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei  materiale  puse la dispoziţia lor 

de către instituţia de învăţământ, în urma constatării culpei individuale; 

23) De a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a 

respecta regulile de circulaţie; 

24)  

Art.55 Este interzis elevilor şi tinerilor din Liceul Silvic Transilvania: 

1) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 

din portofoliu educaţional etc.; 

2) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ 

etc.); 

3) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

4) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 

învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 

5) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

6) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 

acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

7) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de 

alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 

8) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

9) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 
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excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui 

la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

10) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie 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; 

11) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 

12) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi 

provocatoare; 

13) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă 

de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

14) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 

15) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, 

fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte; 

16) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a 

personalului unităţii de învăţământ. 

17) Fumatul în incinta Liceului silvic este strict interzis. 

18) Să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii; 

19)  Să fure sau să îşi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin. În acest caz se pot 

anunţa organele de urmărire şi cercetare penală; 

20)  Aşezarea pe caloriferele de pe coridoare şi din sălile de clasă sau depozitarea genţilor pe ele; 

21) Să acceseze sau să modifice datele din evidenţa şcolară; 

22) Să absenteze nemotivat de la cursuri sau să iniţieze şi/sau  să participe la acţiuni colective de 

absentare de la ore; 

23) Să practice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă pe perioada pauzelor, înainte şi după ore în 

curtea şcolii, pe holuri sau în clase, cabinete, laboratoare 

Art.56 În Liceul Silvic Transilvania se organizează, permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, 

serviciul pe şcoală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ.  

Art.57 Recompense şi sancţiuni ale elevilor Liceului tehnologic Silvic Transilvania 

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin 

comportament exemplar pot primi următoarele recompense: 

1) evidenţiere în faţa colegilor clasei; 

2) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

3) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite 

pentru care elevul este evidenţiat; 

4) burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat; 

5) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi 

economici sau de sponsori; 

6) premii, diplome, medalii; 

7) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

8) premiul de onoare al Liceului tehnologic Silvic Năsăud. 

Art.58 La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru 

activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute. 

1) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii noastre, la propunerea profesorului diriginte, a 
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consiliului clasei sau a directorului şcolii. 

2) Diplomele se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit 

consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este 

limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai 

dintre aceia care au obţinut media 10 anuală.  

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu 

colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate. 

Art.59 Elevii Liceului  Silvic Transilvania pot obţine premii dacă: 

1) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru 

următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; 

2) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

3) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

4) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

5) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

Art.60 Sancţiuni 

1) Elevii Liceului  Silvic Transilvania, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale 

în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele : 

a) Observaţia individuală 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională; 

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

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă 

unitate de învăţământ; 

f) preavizul de exmatriculare; 

g) exmatricularea. 

3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, 

în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major. 

Art.61 Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât 

să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în 

situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. 

1) Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte. 

1) Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte. 

Art.62 Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, 

cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii. 

1) Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

2) Mustrarea scrisă este redactată de profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către 

director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin 

poştă, cu confirmare de primire. 

3) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost 

înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. 

4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 

Art.63 Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 
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1) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al Liceului tehnologic Silvic Transilvania. 

Art.64 Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii 

obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de 

regulă, în cadrul şcolii, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Sancţiunea este însoţită de obligaţia 

desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate 

vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat. 

1) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se 

consemnează în catalogul clasei. 

2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, 

precum şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului. 

3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii 

de învăţământ. 

Art.65 Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din cadrul Liceului tehnologic Silvic 

Transilvania sau la o altă unitate de învăţământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către 

consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către 

profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, 

dacă acesta a împlinit 18 ani. 

1) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii 

de învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv. 

Art.66 Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o 

singură disciplină/ modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director şi se 

înmânează şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a 

împlinit 18 ani. 

1) Sancţiunea nu se aplică la clasele a IX-a şi a X-a.. 

2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi se menţionează în raportul 

consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii 

de învăţământ. 

Art.67 Exmatricularea constă în eliminarea elevului din Liceul Silvic Transilvania în care 

acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

1) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă 

de timp. 

2) Sancţiunea prevăzută la punctul 1) nu se aplică elevilor din  clasele IX-X. 

Art.68 Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în Colegiu şi în acelaşi an de 

studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri 

grave, prevăzute de prezentul Regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii 

de învăţământ. 

1) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul 

orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, 

cumulate pe un an şcolar. 

2) Sancţiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abaterea 
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constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a 

fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, şi în registrul matricol. 

4) Sancţiunea se comunică, de către directorul Liceului tehnologic, în scris şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al Liceului 

tehnologic Silvic Năsăud. 

Art. 69 Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 

apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

1) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. 

2) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, şi în registrul matricol. 

3) Sancţiunea se comunică de către director, în scris şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal şi chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii 

de învăţământ. 

Art.70 Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, 

pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

1) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se stabileşte şi 

durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ 

transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, propunerea motivată a consiliului profesoral privind 

aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulte abaterile 

deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

2) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei şi în registrul matricol. 

3) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

Art.71 Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct. 

Art.72 Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul 

răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate 

cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să 

suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

1) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii clase/claselor. 

2) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu şi tipului de 

manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. 

3) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (2), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu 

prevederile acestui regulament. 

Art.73 Consiliul elevilor de la Liceul Silvic Transilvania Năsăud 

1) Fiecare clasă îşi 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. 
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Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor. 

2) La nivelul Liceului tehnologic Silvic Transilvania se constituie consiliul elevilor, format din 

reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă. 

Art.74 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 

1) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului şi consiliului 

profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; 

2) apără drepturile elevilor la nivelul  Liceului tehnologic şi sesizează încălcarea lor; 

3) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

4) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

5) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

6) poate iniţia activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; 

7) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de 

mediu şi altele asemenea; 

8) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ; 

9) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

10) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului tehnologic Silvic 

Transilvania; 

11) se implică în asigurarea respectării Regulamentului.  

12) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc atribuţiile. 

Art.75 Forul decizional al Consiliului elevilor din Colegiu este Adunarea generală. 

1) Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formată din 

reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 

2) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoarea structură: 

a) Preşedinte; 

b) Vicepreşedinte; 

c) Secretar; 

d) Membri: reprezentanţii claselor. 

3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul formează Biroul Executiv. 

Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind 

prezidate de preşedinte/un vicepreşedinte.  

Partea a III-a – PĂRINŢII 

 Capitolul 1 

Art.76 Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil. 

2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii numai referitor la situaţia propriului copil. 

3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul 

Liceului tehnologic; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
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c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte. 

e) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

f) Asociaţia părinţilor de la Liceul Silvic Transilvania  funcţionează în conformitate cu 

propriul statut. 

Art.77 Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura 

frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. 

2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să 

ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în profesorului diriginte, cu nume, dată şi 

semnătură. 

3) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia să încheie un Contract 

educaţional cu Liceul, conform ROFUIP, precum şi obligaţia de a-l respecta, în calitate de 

beneficiar primar al educaţiei 

4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev. 

5) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., elevilor şi a personalului 

unităţii de învăţământ. 

Art.78 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru părinţii, tutorii 

sau susţinătorii legali ai /elevilor. 

Art.79 Adunarea generală a părinţilor 

1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

elevilor din clasă. 

2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice 

şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare 

educării copiilor/elevilor. 

3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu 

situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, 

tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv. 

Art. 80 Consiliul părinților 

1) În Liceul Silvic Năsăud, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează Consiliul 

părinților. 

2) Consiliul părinților se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an 

3) Convocarea adunării generale pentru alegerea Consiliului părinților are loc în primele 30 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

4) Consiliul părinților se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă 

de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică 

profesorului diriginte. 

5) Consiliul părinților reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor 

clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa 

managerială.  

Art. 81. Consiliul părinților are următoarele atribuţii: 

1) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile 
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se iau în cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali prezenţi; 

2) sprijină profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi 

educative extraşcolare; 

3) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a 

absenteismului în mediul şcolar; 

4) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

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

5) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a Liceului tehnologic. 

6) sprijină Liceul şi profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socio-

profesională; 

7) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul 

activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare; 

8) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea 

există. 

9) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.     
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