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TITLUL I Dispoziţii generale  

 

CAPITOLUL I Cadrul de reglementare  

CAPITOLUL II Principii de organizare şi finalităţi  

 

CAPITOLUL I  
Cadrul de reglementare  

Art. 1. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, 

denumit în continuare ROF, reglementează organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic 

„Henri Coandă”, atribuţiile pentru diversele compartimente şi activităţi, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare.  

2) Prezentul regulament a fost elaborat având în vedere Legea Educație Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare (denumită în continuare LEN), Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OM 5079/2016 

(ROFUIP),OMEN 3027/08.01.2018 - modificarea și completarea Anexei - ROFUIP la 

OMENCS nr.5079/2016, Statutul elevului (SE), Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, OMENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării 

școlare în unitățile de învățământ preuniversitar, ORDINUL Nr. 5232/2015 din 14 septembrie 

2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în 

învăţământul preuniversitar, precum şi alte acte normative (şi/sau administrative cu caracter 

normativ) care reglementează atât drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei, 

cât şi ale personalului din unităţile de învăţământ.  

 (3)  Colegiul Tehnic „Henri Coandă” se organizează și funcționează independent de orice 

ingerințe politice sau religioase, fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni 

politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, 

precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire 

socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai 

educației și a personalului din Colegiul Tehnic „Henri Coandă”.  

Art. 2. (1) ROF cuprinde reglementări generale şi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în Colegiul Tehnic „Henri Coandă”.   

(2) După elaborare şi dezbatere de către toţi factorii implicaţi, ROF se aprobă de către 

Consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariat.  

(3 ) Pentru aducerea la cunoştinţa personalului Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, a părinţilor 

şi a elevilor, a tuturor celor interesați ROF se afişează în sala profesorală şi se postează pe 

forumul pentru personalul didactic (http://educatori.hcoanda.ro) și pe site-ul şcolii 

(www.hcoanda.ro). Profesorii diriginţi au obligaţia să prezinte elevilor şi părinţilor prezentul 

regulament. Personalul Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  părinţii/susţinătorii legali şi elevii 

majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la ROF. 

 (4) Respectarea prevederilor ROF este obligatorie pentru tot personalul salariat al Colegiului 

Tehnic „Henri Coandă”, pentru elevii Colegiului Tehnic „Henri Coandă” şi pentru 

părinţii/susţinătorii legali ai acestora. Încălcarea lor constituie abatere ce va fi sancţionată 

conform prevederilor legale, ROFUIP, regulamentului intern (RI), Statutului elevului.  

(5) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la 

începutul anului şcolar sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea procedurilor de avizare 

şi aprobare prevăzute în ROFUIP. 

 

 

http://educatori.hcoanda.ro/
http://www.hcoanda.ro/
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CAPITOLUL II  
Principii de organizare şi finalităţi  

Art. 3. Viziunea, misiunea şi idealul educaţional asumate de  Colegiul Tehnic „Henri 

Coandă” sunt cele promovate de Legea educaţiei naţionale (LEN) nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare (art.2).  

Art. 4. Conform LEN (art.3.), Colegiul Tehnic „Henri Coandă” se organizează şi 

funcţionează pe baza principiilor care guvernează sistemul de învăţământ din România.  

Art. 5. Finalitatea principală a sistemului de învăţământ din România (LEN, art. 4) este 

formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 

deprinderi/abilităţi şi aptitudini.  

 

TITLUL II Organizarea Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

 

CAPITOLUL I Reţeaua şcolară şi organizarea programului şcolar  

CAPITOLUL II Formaţiunile de studiu  

 

CAPITOLUL I  
Reţeaua şcolară şi organizarea programului şcolar  

Art. 6. (1) Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, unitate de învăţământ acreditată, cu 

personalitate juridică, face parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în 

conformitate cu prevederile legale.  

(2)  Colegiul Tehnic „Henri Coandă” are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înfiinţare; 

b) dispune de patrimoniu (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

c) cod de identitate fiscală (CIF) 

d) cont în Trezoreria Statului;  

e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale, 

denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ 

corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat. 

 (3) Colegiul Tehnic „Henri Coandă” are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte 

situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

autonomie instituţională şi decizională.  

Art. 7. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor.  

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a 

sesiunilor de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

(3) Ȋn situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, 

cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată, la cererea directorului, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie al Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, cu aprobarea 

Inspectorului Şcolar General;  

(4) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de 

administraţie al  Colegiul Tehnic „Henri Coandă” şi comunicate instituţiei care a aprobat 

suspendarea cursurilor.  
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CAPITOLUL II  
Formaţiunile de studiu  

Art. 8. (1) Ȋn Colegiul Tehnic „Henri Coandă”,  formaţiunile de studiu cuprind clase sau ani 

de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, conform prevederilor legale. 

 (2) Ȋn situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 

administraţie al  Colegiul Tehnic „Henri Coandă” se pot organiza formaţiuni de studiu sub 

efectivul minim (15 elevi) sau peste efectivul maxim (30 elevi), cu aprobarea consiliului de 

administraţie al Inspectoratului Şcolar (art.13, ROFUIP).  

(3) În conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile 

de segregare şcolară enunţate în Ordinul nr. 6134 / 2016 privind interzicerea segregării 

şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, se va verifica modalitatea de repartizare a 

elevilor şi cadrelor didactice pe clase (acolo unde există mai multe clase pe acelaşi an de 

studiu), în vederea evitării oricărei forme de segregare şcolară.  

(4) La clasele de debut cu același profil, repartizarea elevilor se face pe criteriul par - impar, 

elevii fiind distribuiți în ordinea mediilor de intrare în cele două clase cu același profil, 

asigurându-se astfel împărțirea echilibrată și echitabilă a acestora. 

Art. 9. (1) Colegiul Tehnic „Henri Coandă” organizează cursuri în forma de învăţământ cu 

frecvenţă, program de zi, pentru ciclul liceal – filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul 

electronică şi automatizări, calificarea profesională - tehnician operator tehnică de calcul şi 

domeniul mecanică, având calificarea profesională -  tehnician mecatronist şi profilul servicii, 

domeniul economic, calificarea profesională – tehnician în administraţie, domeniul Turism şi 

alimentaţie, calificarea – organizator banqueting şi şcoală profesională, profilul servicii, 

domeniul turism şi alimentaţie, calificarea profesională – bucătari, pe baza proiectului 

planului de școlarizare aprobat, pentru fiecare an școlar, de ISJ.  

(2) La ciclul liceal, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a colegiului, de 

opţiunile elevilor și de media de admitere;  

(a) În cadrul aceleiași specializări repartizarea pe clase se va face în funcție de continuitatea 

limbilor moderne studiate (art.15, ROFUIP) şi/sau de criteriul par/impar;  

(b) La şcoala profesională, în cazul în care sunt mai mulți înscriși decât numărul de locuri, se 

susține examen, în conformitate cu procedura operațională elaborată în acest sens. 

Art. 10. (1) Ȋn Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, programul şcolar zilnic se derulează în 

intervalul orar 8 – 14,50. Pentru săptămânile de instruire practică se stabilește programul în 

funcție de orarul școlii și prin acord cu agenții economici. Programul este adus la cunoștința 

celor interesați din timp și este afișat la avizier, pe forumul profesorilor și pe site-ul școlii. 

(2) Orele de curs au durata de 50 minute, cu pauze de 10 minute.   

(3) Ȋn conformitate cu planurile cadru şi cu încadrările pe posturile didactice de predare, se 

elaborează la începutul anului școlar schema orară săptămânală, de către o comisie organizată 

în acest sens.  

(4) (a) La nivelul unităţii de învăţământ, în temeiul Ordinului nr. nr. 6134 / 2016, privind 

interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, se urmăreşte, în mod 

constant, atragerea şi menţinerea elevilor în sistemul de educaţie, pregătirea acestora la 

standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de şcolarizare, precum şi înlăturarea şi 

prevenirea eventualelor reprezentări negative privind capacitatea şcolii de a genera progres 

social şi echitate.  

(b) Anual se monitorizează orice formă de segregare şcolară, în conformitate cu metodologia 

de monitorizare specifică a fiecărui criteriu, respectiv Ordinului nr. nr. 6134 / 2016. 
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(c) Se urmăreşte, în mod constant, acomodarea rezonabilă şi accesibilizarea unităţii de 

învăţământ, pentru incluziunea educaţională a elevilor cu dizabilităţi (art. 12  - Ordinul nr. 

6134 / 2016). 

(5) Conform Ordinului nr. 6134 / 2016,  art. 12 (f), se va verifica, în conformitate cu 

metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară, 

reflectarea diversităţii sociale, etnice, culturale etc. în spaţiul şcolar şi în activităţile didactice 

şi extraşcolare / extracurriculare. 

 

TITLUL III Managementul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

CAPITOLUL II Consiliul de administraţie 

CAPITOLUL III Directorul şi directorul adjunct 

CAPITOLUL IV Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale  

Art. 11. (1) Managementul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” este asigurat în conformitate 

cu prevederile legale.  

(2) Colegiul Tehnic „Henri Coandă”  este condus de consiliul de administraţie, de director şi 

de directorul adjunct.  

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al 

părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu 

reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi 

tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 

(4) Consultanţa şi asistenţa juridică se asigură, la cererea directorului, de către Inspectoratul 

Şcolar, prin consilierul juridic. 

 

CAPITOLUL II  
Consiliul de administraţie  

Art. 12. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Colegiului Tehnic „Henri 

Coandă”.  

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice aprobată prin OMEN nr. 

4619/2014, modificată şi completată prin OMECS nr. 4621/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 

(3) Directorul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” este preşedintele consiliului de 

administraţie.  

Art. 13. (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de 

observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ. 
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(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, directorul 

are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de 

observator (art.43 (3) Statutul elevului).  

(3) Reprezentantul elevilor din Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, care a împlinit vârsta de 18 

ani, participă la toate şedinţele consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept 

de vot, conform Procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale 

şi cercetării ştiinţifice (art.10 alin.(12) OMECS nr. 4621/2015). 

 

CAPITOLUL III  

Directorul şi directorul adjunct  
Art. 14. (1) Directorul exercită conducerea executivă a Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu prevederile ROFUIP.  

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 

public, organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 

suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 

administrativ-financiar cu primarul municipiului.  

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.  

(5) Directorul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea 1/2011 (art.96), cele din ROFUIP 

(art.21) pentru exercitarea funcţiilor de conducere executivă, de ordonator de credite şi de 

angajator, atribuţiile stabilite de către consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Henri 

Coandă” şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele 

colective de muncă aplicabile.  

Art. 15 (1) Funcţia de director adjunct al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” se ocupă, 

conform legii, prin concurs public, organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale.  

(2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 

educaţional şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, precum şi atribuţiile delegate 

de director pe perioade determinate, conform ROFUIP. 

 

CAPITOLUL IV  

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale  

Art. 16. Pentru optimizarea managementului Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, conducerea 

acesteia elaborează documente manageriale, astfel:  

a) documente de diagnoză (rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate, 

rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ, raportul anual de 

evaluare internă a calităţii);  

b) documente de prognoză (planul de acţiune al şcolii, planul operaţional, planul managerial, 

programul de dezvoltare a sistemului de control managerial);  

c) documente de evidenţă (statul de funcţii, organigrama unităţii de învăţământ, schema orară, 

planul de şcolarizare, dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului).  

Art. 17. Toate documentele manageriale se prezintă în consiliul profesoral şi se aprobă în 

consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. 
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TITLUL IV Personalul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

CAPITOLUL II Personalul didactic 

CAPITOLUL III Personalul nedidactic 

CAPITOLUL IV Evaluarea personalului didactic 

CAPITOLUL V Răspunderea disciplinară a personalului 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 18. (1) Ȋn cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, personalul este format din personal 

didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic.  

(2) Selecţia personalului se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.  

(3) Angajarea personalului se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu 

unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.  

Art. 19. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art.232-284), cu modificările şi completările 

ulterioare, ROFUIP (art.39-50), Codul muncii (Legea nr.53/2003), contractele colective de 

muncă aplicabile reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi 

obligaţiile personalului din învăţământ. Acestea vor fi completate de prevederile 

Regulamentul intern al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” (RI).  

Art. 20. Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă (anexa 

1), prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. 

 

CAPITOLUL II  
Personalul didactic  

Art. 21. (1) Personalul didactic de predare al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” este 

organizat în următoarele comisii metodice. 

(2) Comisiile metodice sunt organizate în următoarele arii curriculare (anexa 2): 

 Limbă și comunicare  

 Catedra Limba și literatura română și Religie  

 Catedra de limbi moderne  

 Om și societate 

 Catedra de Istorie – Geografie 

 Catedra de Psihologie – Socio-umane – Logică + Educație Antreprenorială + 

Educație fizică și sport  

 Științe 

 Catedra de matematică și informatică 

 Catedra de Fizică – Chimie – Biologie 

 Tehnologii 

 Catedra de discipline tehnice 

 Catedra de discipline economice 

(3) În conformitate cu Ordinul nr. 6134 / 2016, privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, art. 12 (g-h), va fi asigurată reflectarea diversităţii 

sociale, etnice, culturale etc., în structurile de conducere sau organismele consultative ale 
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unităţilor de învăţământ preuniversitar (de exemplu, consiliile de administraţie ale unităţii de 

învăţământ preuniversitar, comitetele de părinţi etc.), precum şi angajarea resurselor umane 

necesare în procesele de incluziune educaţională (de exemplu mediator şcolar, consilier 

şcolar, cadre didactice aparţinând grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de 

sprijin etc.) 

Art. 22. Conform planificării zilnice, în intervalul orar 7.45-15,15, profesorii de serviciu pe 

şcoală vor îndeplini următoarele atribuţii:  

 supravegherea elevilor şi a sălilor de clasă în timpul pauzelor, în colaborare cu elevii 

de serviciu pe clasă planificaţi de către profesorii diriginţi; 

 în colaborare cu profesorii diriginţi şi cu portarul/personalul de pază - 

diminuarea/eliminarea ieşirii elevilor din incinta colegiului, verificarea persoanelor care nu 

prezintă elementele de identificare specifice Colegiului Tehnic „Henri Coandă”  (insigna cu 

însemnele Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, carnet de note vizat);  

 asigurarea prezenţei la ore a profesorilor şi a suplinirilor necesare (în funcţie de 

posibilităţi);  

 verificarea cataloagelor, la începutul şi la sfârşitul programului şi predarea cu proces 

verbal către secretarul șef al unității. 

 

CAPITOLUL III  

Personalul nedidactic  

Art. 23. (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Colegiul 

Tehnic „Henri Coandă” sunt coordonate de director şi se desfăşoara conform reglementărilor 

HG 286/2011. Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” aprobă 

comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.  

(3) Angajarea personalului nedidactic în Colegiului Tehnic „Henri Coandă” se face de către 

director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de 

muncă.  

(4) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu.  

 

CAPITOLUL IV  

Evaluarea personalului  

Art. 24. (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor 

colective de muncă aplicabile, după procedura din Regulamentul intern (RI).  

(2) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă 

la începutul anului şcolar.  

(3) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.     

(4) Conducerea Colegiului Tehnic „Henri Coandă” va comunica în scris personalului 

didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice. 
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CAPITOLUL V  

Răspunderea disciplinară a personalului  

Art. 25. (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund 

disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Regulamentul intern (RI) cuprinde prevederile referitoare la sancţiuni şi la procedura 

disciplinară.  

(4) Conform art. 20 din Ordinul nr. 6134 / 2016, privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, refuzul unităţii de învăţământ preuniversitar de a 

monitoriza formele de segregare şcolară, de a raporta datele necesare pentru monitorizarea 

oricăror forme de segregare şcolară sau progresul privind implementarea măsurilor de 

desegregare ori refuzul de a elabora sau a implementa un plan de desegregare în situaţia în 

care în unitatea de învăţământ au fost identificate forme de segregare şcolară atrage 

răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz. 

 

TITLUL V Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice  
 

CAPITOLUL I Organisme funcţionale ale Colegiului Tehnic „Henri Coandă”: consiliul 

profesoral, consiliul clasei, comisiile metodice   

CAPITOLUL II Responsabilităţi ale personalului didactic: Coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare şi profesorul diriginte  

CAPITOLUL III Comisiile din cadrul  Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

 

CAPITOLUL I  

Organisme funcţionale ale Colegiului Tehnic „Henri Coandă”: consiliul profesoral, 

consiliul clasei, comisiile metodice  

Art. 26. (1) Consiliul profesoral, format din totalitatea cadrelor didactice din Colegiul Tehnic 

„Henri Coandă” şi al cărui preşedinte este directorul, se întruneşte lunar sau de câte ori este 

nevoie.  

(2) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este 2/3 din 

numărul total al membrilor cu norma de bază în Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, iar 

hotărârile se adoptă prin votul a cel puţin jumătate plus unu dintre aceştia.  

(3) Atribuţiile consiliului profesoral sunt cele prevăzute la art. 98 din Legea 1/2011, l art.58 

ROFUIP. 

(4) Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral a membrilor cu norma de bază în 

Colegiului Tehnic „Henri Coandă” se consideră abatere disciplinară.  

(5) Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de către membrii 

acestuia. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale 

şedinţelor consiliului profesoral, care vor fi semnate de toţi participanţii. 

Art. 27. (1) Consiliul clasei, format din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi reprezentantul 

elevilor clasei respective, se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este 

nevoie, preşedinte fiind profesorul diriginte.  
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(2) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului clasei este 2/3 din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin votul a cel puţin jumătate plus unu dintre 

aceştia.  

(3) Atribuţiile consiliului clasei sunt cele prevăzute la art.62 ROFUIP.  

(4) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă, scris în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 

constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ.  

Art.28. (1) Comisiile metodice din cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, formate din 

cadrele didactice care predau aceeaşi disciplină şi/sau discipline grupate în aceeaşi comisie se 

întrunesc lunar sau de câte ori este nevoie, fiind coordonate de responsabilul comisiei 

metodice (anexa 2).  

(2) Atribuţiile comisiilor metodice sunt prevăzute la art. 66 din ROFUIP, iar cele ale 

responsabilului acesteia la art. 67 din ROFUIP. 

 

CAPITOLUL II  

Responsabilităţi ale personalului didactic: Coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare şi profesorul diriginte  

Art. 29 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

coordonează activitatea educativă din Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, iniţiază, 

organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare împreună cu responsabilul comisiei 

diriginţilor, cu consiliul reprezentativ al părinţilor, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu 

psihologul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali în baza prevederilor 

strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi nonformală. 

 (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 

remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare, iar atribuţiile 

lui sunt stabilite de către director şi de prevederile art.69 din ROFUIP. 

 Art.30. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea unei clase de elevi şi este numit 

anual pe principiul continuităţii de către director, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 

după consultarea consiliului profesoral, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă 

şi au norma de bază în Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Profesorul din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică poate îndeplini, după caz, atribuția de profesor diriginte.  

(2) Planificarea anuală şi semestrială a activităţilor specifice funcţiei de diriginte - de suport 

educaţional, de consiliere şi orientare profesională şi extraşcolare - se predă responsabilului 

comisiei diriginţilor şi se avizează de către director.  

(3) Atribuţiile profesorului diriginte sunt cele prevăzute la art.76-77 din ROFUIP.  

 

CAPITOLUL III  
Comisiile din cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” (anexa 2) 

Art. 31. (1) Ȋn cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” îşi desfăşoară activitatea următoarele 

comisii :  

 cu caracter permanent (pe parcursul întregului an şcolar);  

 cu caracter temporar (în anumite perioade ale anului şcolar);  

 cu caracter ocazional ( pentru rezolvarea unor situaţii specifice). 

(2) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 
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unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ. (ROFUIP, art.79, (3)) 

(3) Comisiile cu caracter  permanent se constituite pe baza deciziei directorului şi 

funcţionează pe baza atribuțiilor specifice.  

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră;  

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

e) Comisia pentru controlul managerial intern;  

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

(4) În componența comisiilor de la literele b) şi f) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, 

respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există."(cf. 

ROFUIP, art. 79, alin (2), lit b) și f) 

(5) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional la nivelul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

sunt stabilite conform art. 79 (4) din ROFUIP. 

(6)  Comisiile cu caracter temporar sunt următoarele: 

a) Comisia pentru verificarea documentelor de proiectare a activității didactice, monitorizarea 

ritmicității notării și parcurgerea materiei, monitorizarea frecvenței, combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar;  
b) Comisia pentru elaborare a schemei orare şi a planificării profesorilor de serviciu 

c) Comisia pentru organizarea și desfășurarea programului „Școala altfel”. 
d) Comisia pentru coordonare și gestionare a proiectelor europene 

e) Comisia pentru orientare și consiliere 
f) Comisia pentru mobilitatea cadrelor didactice  

g) Comisiile de organizare a examenelor (naţionale, de diferenţe, de corigenţe, de încheiere a situaţiei 

şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi), a olimpiadelor și concursurilor școlare 

h) Comisia de educație pentru sănătate 

i) Comisia PSI 
j) Comisia de aprovizionare și distribuire a manualelor școlare 

k) Comisia pentru gestionarea Revisal, BDNE, BDN și SIIIR 

l) Comisia pentru acordarea burselor și a altor drepturi bănești 

m) Comisia de decontare a navetei elevilor 

n) Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

o) Comisia pentru arhivare 

p) Comisia pentru monitorizarea procesului de supraveghere video 

q) Comisia pentru echivalare credite 

r) Comisia pentru achiziţii publice 

s) Comisia pentru evaluare a achizițiilor publice 

t) Comisia pentru recepţie a bunuri materiale 

u) Comisia de organizare și desfășurare a activității la cantină 

v) Comisia de organizare și desfășurare a activității la cămin 

w) Comisia pentru inventarierea patrimoniului 

x) Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor școlii 

y) Comisia pentru promovarea școlii 

z) Comisia pentru păstrarea patrimoniului 
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(7) Comisiile cu caracter ocazional sunt :  

a) Comisia de elaborare/revizuire a regulamentelor şcolare 

b) Comisia pentru cercetare disciplinară 

c) Comisia pentru recepţiea lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitare 

d) Comisia de organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante 

nedidactic. 

 

TITLUL VI Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic  
CAPITOLUL I Compartimentul secretariat  

CAPITOLUL II Serviciul financiar  

CAPITOLUL III Compartimentul administrativ  

CAPITOLUL IV Biblioteca şcolară  

 

 

CAPITOLUL I  

Compartimentul secretariat 

Art. 32. (1) Compartimentul secretariat, subordonat directorului, cuprinde posturile de 

secretar-şef, secretar şi informatician şi funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, 

tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, 

în baza hotărârii consiliului de administraţie.  

(2) Atribuţiile compartimentului secretariat sunt prevăzute la art.82 din ROFUIP. 

 

CAPITOLUL II  
Serviciul financiar  

Art. 33. (1) Serviciul financiar, subordonat directorului, cuprinde posturile de administrator 

financiar (contabil-şef) şi contabil şi desfăşoară activităţi referitoare la finanţarea şi 

contabilitatea Colegiului Tehnic „Henri Coandă” prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(2) Atribuţiile serviciului financiar sunt prevăzute la art.85 din ROFUIP. 

 

CAPITOLUL III  
Compartimentul administrativ  

Art. 34. (1) Compartimentul administrativ, subordonat directorului şi coordonat de 

administratorul de patrimoniu, cuprinde personalul nedidactic al Colegiului Tehnic „Henri 

Coandă”.  

(2) Atribuţiile compartimentului administrativ sunt prevăzute la art.90 din ROFUIP.  

 

CAPITOLUL IV  
Biblioteca şcolară  

Art. 35. (1) Biblioteca şcolară, subordonată directorului, cuprinde postul de bibliotecar.  

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 

TITLUL VII Elevii  
 

CAPITOLUL I Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev  

CAPITOLUL II Activitatea educativă extraşcolară  
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CAPITOLUL III Evaluarea elevilor 

CAPITOLUL IV Transferul elevilor 

 

CAPITOLUL I  

Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev 

 Art. 36. (1) Dobândirea calităţii de elev se obţine prin înscrierea la Colegiul Tehnic „Henri 

Coandă”.  

(2) Ȋnscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Henri 

Coandă”, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi a ROFUIP, ca 

urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.  

(3) Ȋnscrierea în clasa a IX-a se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale. 

(4) În conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile 

de segregare şcolară enunţate în Ordinul nr. 6134 / 2016 privind interzicerea segregării 

şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, se verifică, la constituirea grupelor/claselor 

de început de nivel de studii (clasa a IX-a) să se realizeze mixarea elevilor astfel încât 

diversitatea socială, etnică, culturală etc., a circumscripţiei şcolare să fie reflectată în fiecare 

grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc. 

 (5) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi 

specifice de admitere în clasa respectivă.  

Art. 37. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea tuturor cursurilor şi prin 

participarea la activităţile existente în programul Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. 

(2) Elevii au obligația de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu pentru a dobândi 

competenţele şi  a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare 

(3) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de 

către director.  

(4) Ȋn calitate de cetăţeni, elevii Colegiului Tehnic „Henri Coandă” trebuie să cunoască şi să 

respecte prevederile legislaţiei în vigoare, iar în calitate de elevi, ei trebuie să respecte 

prevederile Statutului elevului, ale ROFUIP şi ale ROF, în funcţie de nivelul de înţelegere şi 

de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora.  

Art. 38. Opţiunea liber exprimată de către elev pentru înscrierea la Colegiului Tehnic „Henri 

Coandă” presupune adoptarea unui comportament civilizat, prin care se înţelege :  

 respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar și 

nedidactic al şcolii;  

 evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate;  

 rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog, eventual cu implicarea 

dirigintelui sau direcţiunii;  

 evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor; 

 responsabilitate şi implicare în îndeplinirea sarcinilor şcolare;  

 adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se 

produc incidente;  

 închiderea telefoanelor mobile la intrarea la orele de curs sau utilizarea lor doar cu 

acordul profesorului. „Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al 

examenelor şi al concursurilor, prin excepţie de la această prevedere, este permisă 

utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului 

didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă ( cf. 
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Statutului Elevului, art. 15, lit. g)”; „(…) Pe durata orelor de curs telefoanele mobile 

se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel încât să nu 

deranjeze procesul educativ. (cf. ROFUIP, art. 197, alin.2)” 

Art. 39. (1) Drepturile elevilor (educaţionale, de asociere şi de exprimare, sociale) sunt 

prevăzute la art.6 - art.12 din Statutul elevului și Legea 272/2004, completată şi republicată în 

MO, nr. 159/5 martie 2014: 
[Art. 6 „Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:” lit. 

b „egalitatea şanselor şi nediscriminarea”; 

Art. 7: „Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nici o discriminare, 

indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență 

etnică sau origine socială, de situația materială, de gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau 

de statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților ori 

ale altor reprezentanți legali sau de orice altă distincție”. 

Art. 47 (1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții 

nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. 

(2) Părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor 

și au obligația să înscrie copilul la școală și să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a 

cursurilor școlare. 

Art. 48 (1) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 

precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, ca instituții ale administrației publice locale cu 

atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: 

a) facilitarea accesului la educația preșcolară și asigurarea învățământului general obligatoriu și gratuit 

pentru toți copiii; 

c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei 

școlare naționale, pentru a nu intra prematur pe piața muncii; 

d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școala, în vederea 

reintegrării lor în sistemul național de învățământ; 

f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii 

sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea. 

(2) În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele 

didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum și asupra modalităților de exercitare a acestora. 

Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise. 

(3) Copilul, personal, și, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a 

contesta modalitățile și rezultatele evaluării și de a se adresa în acest sens conducerii unității de 

învățământ, în condițiile legii. ( art. 49, alin. 4 din ROF) 

(4) Cadrele didactice au obligația de a semnala serviciului public de asistență socială sau, după caz, 

direcției generale de asistență socială și protecția copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de 

neglijare a copiilor.] 

(5) Ora de religie se organizează conform reglementărilor din LEN, art. 18, respectiv conform 

Ordinului nr. 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei 

Religie în învăţământul preuniversitar și a art. 125 din ROFUIP.  
[(1)Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi 

exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii 

de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat (ROFUIP); 

(1) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui/tutorelui legal instituit pentru elevul minor (ROFUIP); 

(2) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major 

decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a 

elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie (ROFUIP); 

(3) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile 

necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevii aflați în această situație vor rămâne în 

clasă în timpul orei de religie, nu vor participa la desfășurarea acesteia dar vor avea un comportament 

civilizat fără a perturba ora de curs (ROFUIP); 
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(4) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. 3 şi 4 li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în 

cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea C.A. (ROFUIP) 

(5) Cererile menţionate la alin. (1) şi (3) se depun la secretariatul unităţii de învăţământ la care este înscris 

elevul şi se înregistrează în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR).] 

(6) Recompensarea elevilor se realizează în conformitate cu prevederile art.13 din Statutul 

elevului. Se vor acorda două premii de onoare/speciale absolvenţilor Colegiului Tehnic 

„Henri Coandă” cu cele mai mari medii generale pe cei patru ani de liceu – unul de la profil 

tehnologic şi unul de la profilul servicii. Elevii cu rezultate remarcabile în diferite domenii 

vor fi premiaţi de agenţi economici/sponsori, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 40. (1) Ȋndatoririle/obligaţiile elevilor, precum şi interdicţiile sunt prevăzute la art.14-15 

din Statutul elevului. Nerespectarea acestora se sancţionează individual, în scris, în 

conformitate cu prevederile art.16 alin.4 lit. a-f din Statutul elevului şi ale legislaţiei în 

vigoare. Abaterile mai grave vor fi discutate în Consiliul profesoral şi, după caz, cu sesizarea 

autorităţilor abilitate.  
[Art. 14, Statutul elevului 

Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele 

şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi 

deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu 

poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţilor competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de  

învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 

cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora; 

p) 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; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai 

ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din 

unitate. 



 

 

17 

 

Interdicţii 

Art. 15 

Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de 

învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care,prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, 

intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

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

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

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

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la 

siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile 

legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie 

de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu 

acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în 

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori 

şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor] 

(2) În unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timișoara fumatul este 

interzis conform legislației în vigoare: Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea 

legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

(ROFUIP, art. 197);  Statutul elevului, art.15, lit d). 
[Art. 3 din Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun: 

(1) „Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate 

protecției și asistenței copilului, de stat și private." 

(2) „În spațiile prevăzute este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice." 

(3) „Se interzice comercializarea produselor din tutun in unitatile sanitare si cele de invatamant, de stat si 

private." 

Art. 5: „Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate mai sus 

vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru respectarea art. 3 alin. 1, 2, 3, inclusiv 

PRIN PREVEDEREA ÎNCĂLCĂRII CA ABATERE DISCIPLINARĂ GRAVĂ (!!!!!!) și marcarea 

spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice "Fumatul interzis" si folosirea simbolului 

internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversala." 

Art. 10: „Nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor mai sus menționate se sancționează 

cu amendă contravenționala de la 100 lei la 500 lei” 

Art.14: „Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest, 

cu excepția prevederilor art. 10, unde constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către 

reprezentanți ai Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne."] 
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(3) Elevilor le este interzis să să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte 

substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc ( cf. 

art. 14 din Statutul elevului) 

(4) Elevii au obligația să închidă telefoanele mobile la intrarea la orele de curs. Utilizarea lor 

este permisă doar cu acordul profesorului. Pe durata orelor de curs, telefoanele vor fi așezate 

în locul indicat de profesor. 
 [„Elvilor le este interzis: să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 

concursurilor, prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul 

orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii 

de urgenţă ( cf. Statutului Elevului, art. 15, lit. g)”; „(…) Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se 

păstrează în locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. 

(cf. ROFUIP, art. 197, alin.2)”]  

(5) Elevilor le este interzis să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul 

programului școlar, cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de 

organizare și funcționare al unității de învățământ” ( cf. Statutului elevului, art.15, lit k) 

(a) Părăsirea perimetrului Colegiului Tehnic „Henri Coandă” de către elevi în timpul 

programului şcolar se poate efectua, în situații excepționale, cu avizul profesorului diriginte/a 

înlocuitorului acestuia sau a profesorului de serviciu, prin completarea biletului de voie. 

(b) Elevul major care părăsește perimetrul școlar în intervalul/pe durata orelor de curs trebuie 

să se legitimeze și să prezinte Cartea de identitate/Carnetul de elev vizat de diriginte, pentru a 

demonstra că este major. De asemenea, elevul major care părășește perimetrul școlii trebuie să 

țină cont de reglementările conform cărora  „calitatea de elev se exercită prin frecventarea 

tuturor cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul Colegiului 

Tehnic „Henri Coandă”( ROF, art.37. (1) cf. Statutului elevului, art. 14, lit.a).  Toți elevii 

școlii sunt obligați să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar  

(cf. Statutul elevului, art. 14 (b). „Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către 

cadrul didactic care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă”. (ROF, 

Art.44. (1) 

(6) Pentru siguranța unității de învățământ și a tuturor celor care își desfășoară activitatea în 

această instituție (elevi, personal didatic, didactic auxiliar și nedidactic, alte persoane cu 

atribuții legale în școală), Colegiul Tehnic „Henri Coandă” beneficiază de supraveghere 

video-audio interior-exterior. 

Art. 41. (1) Sancţiunile pentru abaterile disciplinare ale elevilor care au loc în perimetrul  

Colegiului Tehnic „Henri Coandă” sau în cadrul activităţilor extraşcolare sunt cele prevăzute 

de Statutul elevului art.16 alin.4 şi vor fi aplicate conform procedurii de la art. 41 din 

prezentul regulament :  

a) observație individuală;  

b) mustrare scrisă;  

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

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ;  

e) preavizul de exmatriculare (nu se aplică elevilor din clasele IX-X);  

f) exmatricularea (nu se aplică elevilor din clasele IX-X).  

 

(2) Toate sancțiunile aplicate elevilor :  

 sunt comunicate în scris părinților/susținătorilor legali și elevului major (art.16(5)); 

 sunt însoţite de scăderea notei la purtare, cu excepția observației individuale; 
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 se înregistrează în catalog (nr. înregistrare) - cu excepţia sancţiunii privind retragerea 

bursei;  

 se consemnează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru/an şcolar;  

 se aprobă în consiliul profesoral - cu excepţia mustrării scrise și a observației 

individuale.  

(3) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe 

o perioadă de cel puţin 8 săptămâni/până la încheierea semestrului/anului şcolar, 

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea 

este decisă de cel care a aplicat sancţiunea (art.26).  

Art. 42. Procedura de aplicare a sancţiunilor prevăzute de Statutul elevului este următoarea :  

(1) Întocmirea unui referat de către cel care constată abaterea (personalul didactic) sau de 

către diriginte (la sesizarea elevilor şcolii sau a altor persoane). Referatul va cuprinde: 

 Contextul şi descrierea explicită a abaterii; 

 Sancţiunea propusă.  

Referatul va constitui anexă la raportul consiliului clasei de la sfârşitul semestrului/anului 

şcolar şi va fi semnat de către cel care a constatat abaterea şi de către diriginte;  

(2) Consiliul clasei dezbate referatul şi decide sancţiunea finală precum şi măsurile de 

remediere pentru elevul în cauză (ex. consiliere) pe bază de proces verbal. Ȋn stabilirea 

sancţiunii finale, se va ţine cont de :  

 gravitatea faptei  

 urmările acesteia  

 antecedente  

 circumstanţe  

 alte date concludente;  

(3) Cu excepţia „observaţiei individuale” şi „mustrării scrise”, sancţiunea urmează a fi 

aprobată în Consiliul profesoral;  

(4) Sancţiunea va fi înregistrată la secretariat, în catalog şi comunicată în scris, sub 

semnătură părintelui/reprezentantului legal şi elevului major; 

5) Sancţiunea va fi aplicată conform Statutului elevului de către diriginte sau director, ţinând 

cont şi de măsurile disciplinare asociate fiecărei sancţiuni (art.17-25).  

Art. 43. Conform legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi 

art.14. lit. c) din Statutul elevului semnele distinctive/elementele de identificare specifice 

elevilor Colegiului Tehnic „Henri Coandă” sunt insigna cu sigla şcolii/ecusonul.          

Art. 44. (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 

consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.  

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative:  

a) medicale, vizate de cabinetul şcolar şi prezentate/confirmate de către părinte în cazul 

elevului minor;  

b) cereri scrise ale părintelui/ tutorelui legal sau ale elevului major, avizate în prealabil de 

către director şi care se încadrează în limita a 18-20 ore/semestru (trei zile);  

c) cereri scrise ale directorilor/profesorilor antrenori din unităţile de învăţământ cu program 

sportiv sau din cluburile/asociaţiile sportive şcolare;  

d) cereri scrise ale profesorilor îndrumători/însoţitori ai elevilor care participă la olimpiade şi 

concursuri şcolare. 
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(3) Dacă se depăşeşte termenul de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi actele justificative 

nu au fost prezentate, absenţele sunt declarate nemotivate.  

(4) Elevii Colegiului Tehnic „Henri Coandă” care participă la etape judeţene ale 

olimpiadelor/concursurilor şcolare şi la alte acţiuni culturale, sportive ş.a. de acelaşi nivel 

sunt învoiţi, la solicitarea profesorilor care îi pregătesc, două zile în săptămâna premergătoare 

concursului. Elevii care participă la etape naţionale ale olimpiadelor şcolare şi la alte acţiuni 

culturale, sportive ş.a. de acelaşi nivel pot fi învoiţi cu o săptămână înainte de desfăşurarea 

concursului. 

Art. 45. La fel ca pentru toate sancţiunile prevăzute în Statutul elevului (art.16), profesorul 

diriginte va informa în scris părinţii/tutorii legali că elevului i se va aplica scăderea notei la 

purtare în următoarele situaţii: 

a) la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% 

absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină (art.27 Statutul elevului);  

b) la 20 de absenţe nejustificate la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la 

o singură disciplină, cumulate pe un an școlar. Pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a se 

întocmeşte preaviz de exmatriculare. Acesta se înmânează sub semnătură părintelui/ 

susținătorului legal şi elevului (art.21, Statutul elevului). Pentru elevii claselor a IX-a - a X-a, 

se continuă cu scăderea notei la purtare, chiar şi până la situaţia de repetenţie şi se poate 

aplica art.173 ROFUIP sau art.360 din Legea nr.1/2011 referitor la sancţionarea prin amendă 

a părintelui;  

c) la 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul 

orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an școlar. Pentru elevii 

claselor a XI-a şi a XII-a se aplică sancţiunea exmatriculării (art.,23 Statutul elevului), care 

se comunică în scris şi sub semnătură, părintelui/susținătorului legal şi elevului. 

Art. 46. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu deoarece au absentat, motivat și 

nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la 

disciplinele respective (art.128 ROFUIP).  

Art. 47. La nivelul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” funcţionează Consiliul elevilor, format 

din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă, conform prevederilor Statutului elevului şi care 

funcţionează după un regulament propriu. 

 

CAPITOLL II 

Activitatea educativă extraşcolară  

Art. 48. (1) Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs, fie în 

incinta Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, fie în afara acestuia. 

(2) Ea este proiectată atât la nivelul clasei, de către profesorul diriginte, cât şi la nivelul 

Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare.  

(3) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a 

altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din Timişoara se face în conformitate cu 

regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

 

CAPITOLUL III 

Evaluarea elevilor 

Art. 49. (1) Instrumentele de evaluare utilizate sunt :  

a) chestionări orale;  
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b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente şi activităţi practice;  

d) referate, proiecte, portofolii;  

e) alte instrumente elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale /inspectoratul şcolar în 

conformitate cu legislaţia naţională.  

(2) Elevii vor avea la fiecare disciplină cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.  

(3) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) 

se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte 

a Curriculumului naţional.  

(4) Elevii sunt informaţi asupra rezultatelor evaluărilor scrise în maxim 15 zile lucrătoare, 

înaintea consemnării acestora. 

Art. 50. Examenele organizate de Colegiului Tehnic „Henri Coandă” sunt :  

a) examen de corigenţă;  

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;  

c) examen de diferenţe; 

d) examen de echivalare pentru elevii români care au studiat în străinătate: 

e) examene/evaluări naţionale. 

 

CAPITOLUL IV  

Transferul elevilor  

Art. 51. Elevii au dreptul să se transfere, cu aprobarea consiliului de administraţie de la o 

clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, 

de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile 

ROFUIP 148-160, în limita efectivelor maxime de elevi prevăzute de Legea nr.1/2011.  

Art. 52. (1) În Colegiului Tehnic „Henri Coandă” sunt posibile doar prin urmarea procedurii 

operaționale realizate cu acest scop. 

(2) Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, profilul sau specializarea este 

condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.  

(3) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două 

planuri-cadru și a planurilor de învățământ. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se 

stabilesc de către consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” şi la 

propunerea membrilor catedrei în funcţie de :  

- disciplinele pe care nu le-au studiat;  

- disciplinele pe care le-au studiat, dar ale căror alocări orare/conţinuturi pentru trunchiul 

comun şi pentru curriculum diferenţiat, sunt sub 50% faţă de cele de la 

filiera/profilul/specializarea la care solicită transferul;  

(4) Comisia pentru curriculum de la nivelul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” va stabili 

disciplinele şi tematica examenelor de diferenţă pe baza criteriilor mai sus menţionate, în 

conformitate cu reglementările în vigoare;  

(5) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de 

admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită 

transferul. Elevii din clasele X-XII se pot transfera, dacă media lor din ultimul an este cel 

puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care solicită transferul;  

(6) Ȋn cazul în care sunt mai multe cereri de transfer pentru un anumit loc, Consiliul de 

Administrație al Colegiului Tehnic „Henri Coandă” poate propune suplimentarea locurilor cu 

acordul Inspectoratului Școlar al Județului Timiş dacă sunt situații care impun acest lucru; 
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prioritate la efectuare transferurilor o au în această ordine elevii care au părinți angajați ai 

Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. 

 

TITLUL VIII Evaluarea  Colegiului Tehnic „Henri Coandă” 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

CAPITOLUL II Evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei  

 

CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale  

Art. 53. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două 

forme fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;  

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.  

Art. 54. Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi 

minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  

 

CAPITOLUL II  

Evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei  
Art. 55. (1) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii 

în învăţământul preuniversitar.  

(2) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” se 

funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  

(3) Pe baza legislaţiei în vigoare, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” elaborează şi adoptă 

propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii.  

(4) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

 Art. 56. Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în 

conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar. 

 

TITLUL IX Partenerii educaţionali  

 

CAPITOLUL I Părinţii/tutorii/susţinătorii legali  

CAPITOLUL II Şcoala şi comunitatea  

 
CAPITOLUL I  
Părinţii/tutorii/susţinătorii legali  
Art. 57. Părinţii, tutorii/susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali şi 
au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor 
lor.  
Art. 58. Părintele, tutorele/susţinătorul legal al elevului are acces în incinta Colegiului Tehnic 
„Henri Coandă” în concordanţă cu procedura de acces.  
Art. 59. (1) Drepturile şi îndatoririle părinţilor, tutorilor/susţinătorilor legali sunt prevăzute în 
ROFUIP art.168-175 şi în contractul educaţional. 
(2) La nivelul fiecărei clase de elevi se constituie adunarea generală a părinţilor, care se 
întruneşte semestrial sau de câte ori este nevoie şi în care se discută probleme generale ale 
clasei.  
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(3) Comitetul de părinţi al fiecărei clase este format dintr-un preşedinte şi 2 membri.  
(4) Preşedintele comitetului de părinţi face parte din Consiliul reprezentativ al părinţilor, care 
îşi desemnează reprezentanţii în structurile Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, conform 
ROFUIP. 
 
CAPITOLUL II  
Şcoala şi comunitatea  
Art. 60. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii 
locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii 
obiectivelor unităţii de învăţământ. 
Art. 61. Colegiul Tehnic „Henri Coandă” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, 
instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 
 
TITLUL X  
Dispoziţii finale şi tranzitorii  
Art. 62. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/evaluărilor naţionale.  
Art. 63. În incinta Colegiului Tehnic „Henri Coandă” fumatul este interzis, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare.  
Art. 64. (1) În Colegiul Tehnic „Henri Coandă” se asigură dreptul fundamental la învăţătură 
şi este interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate.  
(2) În conformitate cu art. 2 (1) şi art. 3, din Ordinul nr. 6134 / 2016 privind interzicerea 
segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, se asigură accesul copiilor la 
educaţie, în mod egal, fiind interzise segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al 
cerinţelor educaţionale speciale, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al 
mediului de rezidenţă şi al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi ale prevederilor ordinului menţionat. 
(3) La nivelul unităţii de învăţământ, prin intermediul Comisiei şcolare pentru prevenirea şi 
eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 
interculturalităţii, în conformitate cu art. 12 (a-p), din Ordinul nr. 6134 / 2016 privind interzicerea 
segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, se monitorizează sistematic, anual, 
toate formele de segregare şcolară (pe toate criteriile), prin colectarea, centralizarea şi 
raportarea tuturor indicatorilor către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş. 
Art. 65. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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ANEXA 1  

ORGANIGRAMA COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDĂ” 
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ANEXA 2  

ORGANIZAREA ŞI COMPONENȚA ARIILOR CURRICULARE, A COMISIILOR 

METODICE ȘI A COMISIILOR DIN COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” 

Anul școlar 2018 - 2019 

Nr. 

crt. 

COMISIA COORDONATOR RESPONSABIL MEMBRII 

1. Comisia pentru 

curriculum 

Director 

Director adjunct 

Tudoran Olivia Limbă și comunicare – responsabil 

Tudoran Olivia 

 

Catedra limba 

și 

literatura 

română și 

religie  

responsabil 

Oberșterescu 

Diana 

Bratu Crenguța 

Bundy Alina 

Gherghinoiu 

Laura 

Oberșterescu 

Diana 

Gozob Teodor 

OlaruDaniela 

Limbi moderne  

responsabil 

Tudoran Olivia 

 

Chirculescu 

Lucica  

Igreț Ana 

Tudoran Olivia 

Indreica Cristina 

Ionescu 

Florentina 

Rusu Vlad 

Om și societate responsabil Zambori 

Andreea 

Catedra de 

Istorie –

Geografie 

responsabil 

Zambori 

Andreea 

Zambori Andreea 

Midvichi Liliuana 

Roibu Aurelian 

Șonea Ana 

Catedra de 

Psihologie- 

Socio-umane-

Logică+ ed. 

Antreprenori

ală + 

Educație 

Fizică și 

sport 

responsabil 

Vicaș Corina 

Artimov Ecaterina 

Dimache Stan 

Mihaela 

Onețiu Mirela 

Pașcalău Ana 

Suciu Adelina 

Vicaș Corina 

Științe responsabil 

Bot Lăcrimioara  
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Catedra de 

matematică și 

informatică 

responsabil 

Iovan Delia 

Iovan Delia 

Țuhașu Anișoara 

Bot Lăcrimioara 

Mihăiță Nicoleta 

Ștefu Vionelia 

 

 

Catedra de 

Fizică-

chimie-

biologie 

 responsabil 

Stîngă 

Luminița 

Popescu Ana 

Sofran Adriana 

Stîngă Luminița 

Costaiche 

Loredana 

Potocean Cornelia 

Tehnologii 

 responsabil Pîrva Daniela 

 

Catedra de 

discipline 

Tehnice  

responsabil 

Pîrva Daniela 

 

Pîrva Daniela 

Ionoșev Miodrag 

Boruga Gabriel 

Muntean Maria 

Ardelean Ornela 

Isbiceaanu Voicu 

Stănese Doina 

Catedra de 

discipline 

economice 

responsabil 

Lăzărel 

Emilia 

 

Lăzărel Emilia 

Herișanu Nicoleta 

Frumușescu 

Polihronia Sedonia 

Szasz Toma Laura 

Popa Ancuța 

Cioabă  

Ciobanu Alina 

Ciobanu Iasmina 

2. Comisia pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

violenței, faptelor 

de corupţie şi 

discriminării în 

mediul şcolar şi 

promovarea 

interculturalităţii 

Director 

Director adjunct 

Obersterescu 

Diana  

Iovan Delia 

Vionelia Ștefu 

Olivia Alexandra Tudoran 

Liliana Midvichi 

Andreea Erika Zambori 

Laura Gherghinoiu 

Vladimir Rusu                                                                                               

Bot Lăcrimioara, reprezentant al 

sindicatului (SIIP Spiru Haret) 

Oana Moisi, reprezentant al elevilor 

Daniela Rotariu, reprezentant al 

părinților 

3. Comisia CEAC Director Zambori Andreea 

 

 

Midvichi Liliana 

Muntean Maria  

Tudoran Olivia 

Oberșterescu Diana 

Chindriș Laura – reprezentant CL 

Stănușilă Alina reprezentant al 

elevilor 

Milosavlevici Corina, reprezentant 

al părinților 

4. Comisia de 

securitate şi 

Director 

Director adjunct 

Ianoșev Miodrag  

 

Szasz Toma L 

Popa Ancuța 
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sănătate în muncă 

şi pentru situaţii 

de urgenţă 

Stănese Doina 

Zamfir Gheorghe 

5. Comisia pentru 

control 

managerial intern 

Director 

Director adjunct 

Iovan Delia Zambori Andreea 

Midvichi Liliana 

Tudoran Olivia 

Comănici Gabriela  

Tecșa Honaie Otilia 

Zamfir Gheorghe 

6. Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

Director 

Director adjunct 

 

Zambori Andreea 

 

 

Midvichi Liliana 

Muntean Maria  

Sofran Adriana 

 

7. Comisia pentru 

elaborare a 

schemei orare şi a 

planificării 

profesorilor de 

serviciu 

Director  

 

Orar 

responsabil Herișanu Nicoleta 

Serviciu pe școală 

responsabil Iovan Delia 

8. Comisia pentru 

verificarea 

documentelor de 

proiectare a 

actvității 

didactice, 

monitorizarea 

ritmicității notării 

și parcurgerea 

materiei, 

monitorizarea 

frecvenței, 

combaterea 

absenteismului și 

a abandonului 

școlar 

 

Director  

Director adjunct 

Suciu Adelina 

Responsabil  

 

 

Responsabil 

transmitere 

situație absențe 

 

Responsabil 

monitorizare și 

transmitere  

situație copii cu 

părinți în 

străinătate 

 

Responsabil 

monitorizare 

elevi cu risc de 

abandon școlar 

Responsabili arii și comisii 

Responsabil comisia diriginților  

Midvichi Liliana 

 

Ardelean O 

Țuhașu A 

 

 

Diriginții 

 

 

 

 

 

 

Diriginții 

9. Comisia PSI Director 

 

Isbiceanu Voicu Popa Ancuța 

Ianoșev Miodrag 

Zamfir Gheorghe 

10. Comisia de 

educație pentru 

sănătate 

Director Zambori Andreea  Potocean Camelia 

Ardelean Ornela 

11. Comisie 

gestionare 

Revisal, BND, 

BDNE și SIIIR 

Director 

Director adjunct 

Honaie Tecșa 

Otilia 

Popescu Cristian 

Benea Eleonora 

Ilie Nicoleta 

Zamfir Gheorghe 

12. Comisia pentru 

mobilitatea 

cadrelor didactice 

Director 

Director adjunct 

 

Zambori Andreea 

 

 

Midvichi Liliana 

Muntean Maria  

Sofran Adriana 

13. Comisiile de 

organizare a 

examenelor 

Director 

 

Director adjunct Membrii comisiei de curriculum 
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(naţionale, de 

diferenţe, de 

corigenţe, de 

încheiere a 

situaţiei şcolare 

pentru elevii 

declaraţi amânaţi) 

și a olimpiadelor 

și concursurilor 

școlare 

14. Comisia pentru 

achiziții publice 

 Herișanu 

Nicoleta 

Benea E 

Zamfir Gheorghe 

15. 

 

Comisia pentru 

evaluarea 

achizițiilor 

publice 

 Bratu Crenguța Ștefu Vionelia 

Comănici Gabriela  

 

16. Comisia pentru 

organizarea și 

desfășurarea 

programului 

„Școala altfel”. 

Director 

 

Suciu Adelina 

 

Pașcalău Ana  

Vicaș Corina 

Ardelean Ornela 

Szasz-Toma Laura 

Popa Ancuța 

Frumușescu Polihronia Sedonia 

Lăzărel Emilia  

Pîrva Daniela 

17. Comisia pentru 

promovarea școlii 

Director 

 

Muntean Maria Midvichi Liliana 

Rusu Vladimir 

Gherghinoiu Laura 

Indreica Cristina 

Popa Ancuța 

Szasz-Toma Laura 

Ciobanu Alina 

18. Comisia pentru 

păsrarea 

patrimoniului 

Director 

Director adj 

Zamfir Gheorghe Comănici Gabriela 

Iovan Delia 

Stefu Vionelia 

19. Comisia de 

recepţie a bunuri 

materiale 

Director Herisanu 

Nicoleta 

 

Phaphernat Daniela 

Ianoșev Miodrag 

Belințan Mariana 

Ciobanu Alina 

20. Comisia pentru 

acordarea burselor 

- Bani de liceu 

- Burse 

profesionale 

- Burse de studiu 

- „EURO 200” 

Director 

Director adjunct 

Tecșa Honaie 

Otilia 

 

Stîngă Luminița 

Szasz Toma Laura 

Bot Lăcrimioara 

Ciobanu Alina 

Gherghinoiu Laura 

Popa Ancuța 

Frumușescu Polihronia 

21. Comisia pentru 

inventarierea 

patrimoniului 

 

Director adjunct Ianoșev Miodrag 

 

Murgu Draga 

Benea Eleonora 

Isbiceanu Voicu 

Popa Ancuța 

22. Comisia de 

casare, clasare și 

valorificare a 

materialelor școlii 

Director  Zamfir Gheorghe Ardeleaanu Ornela 

Isbiceanu Voicu 

Comănici Gabriela 

Benea Eleonora 

23. Comisia de Director Bibliotecar Sefii de catedre 
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aprovizionarea și 

distribuire a 

manualelor 

școlare 

  Dirigintii 

 

24. Comisia pentru 

arhivare 

Director 

Director adjunct 

Tecșa Honaie 

Otilia 

 

Ilie Nicoleta 

Comănici Gabriela 

Bibliotecar 

25. Comisia pentru 

verificarea 

documentelor 

școlare și a actelor 

de studii 

Director 

 

Herișanu 

Nicoleta 

Tecșa Honaie Otilia 

Ilie Nicoleta 

Popescu Cristian 

Diriginți 

26. Comisia de 

cercetare 

disciplinară  

Director 

Director adjunct 

Midvichi Liliana Munteanu Maria 

Ianosev Miodrag 

Boruga Gabriel 

Isbiceanu Voicu 

27. Comisia de 

monitorizare a 

procesului de 

supraveghere 

audio video 

Director 

Director adjunct 

Popescu Cristian Stefu Vionelia 

Tudoran Olivia 

 

 

 

28. Comisia de 

organizarea și 

desfășurarea 

concursului de 

ocupare a 

posturilor vacante 

nedidactic 

Director 

 

Director adjunct 

 

 

 

Tecșa Honaie Otilia 

Zamfir Gheorghe 

 

 

 

 

39. Comisia pentru 

coordonare și 

gestionare a 

proiectelor 

europene 

Director 

Director adjunct 

 

Tudoran Olivia Munteanu Maria 

Stefu Vionelia 

Rusu Vladimir 

30. Comisia de 

decontare a 

navetei elevilor 

 Director 

 

Ilie Nicoleta 

 

Popescu Cristian 

Diriginții 

 

31. Comisia de 

organizare și 

desfășurare a 

activității la 

cantină 

Director 

Director adjunct 

 

Ciobanu Alina 

Murgu Draga 

Medic 

Asistent medical 

Szasz Toma Laura 

Popa Ancuța 

Ciobanu Iasmina 

Phaphernat Daniela 

Gruia Diana 

Belințan Mariana 

32. Comisia de 

organizare și 

desfășurare a 

activității în 

cămin 

Director 

Director adjunct 

Murgu Draga Zamfir Gheorghe  

 

33.. Comisia pentru 

orientare și 

consiliere 

Director 

 

Pașcalău Ana Diriginții 

Profesorii consilieri 

34.. Comisia de 

elaborare / 

revizuire a 

regulamentelor 

şcolare 

Director 

Director adjunct 

Tudoran Olivia Munteanu Maria 

Midvichi Liliana 

Zambori Andreea 

Suciu Adelina 

Bot Lăcrimioara 
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Rotariu Daniela-reprezentant părinți 

Moisi oana-reprezentant elevi 

Honaie-Tecșa Otilia 

Comănici Gabriela 

Zamfir Gheorghe  

35. Comisia pentru 

recepţie a 

lucrărilor 

întreținere, 

reparații și 

reabilitare 

Director 

Director adjunct 

 

 Zamfir Gheorghe  

Comănici Gabrici 

Ianoșev Miodrag 

Isbiceanu Voicu 

36. 

 

Comisia pentru 

echivalare credite 

Director  Sofran Adriana 

37. Responsabil 

pentru acordarea 

avizului de 

conformitate a 

actelor  

Director 

 

Director adjunct 

 

Tecșa Honaie Otilia 
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ANEXA 3 

 

BILET DE VOIE – MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Marica Gabriela Crenguța BRATU 

 
 

 

 

BILET 

DE VOIE  

Subsemnatul(a) ____________________________profesor diriginte la clasa _________/ profesor de 

serviciu pe școală, permit ieșirea din incinta școlii elevului(ei)_____________________________ în intervalul 

orar____________, în baza cererii /apelului telefonic/sms scris și confirmat a/al părintelui / tutorelui legal (nume și 

prenume)___________________________, din următorul motiv:_________________________________ . 

 

Data:                                                                         Semnătură profesor diriginte / profesor de serviciu pe școală 

_______________________________ 

 

BILET DE VOIE  

Subsemnatul(a) ____________________________profesor diriginte la clasa _________/ profesor de 

serviciu pe școală, permit ieșirea din incinta școlii elevului(ei)_____________________________ în intervalul 

orar____________, în baza cererii /apelului telefonic/sms scris și confirmat a/al părintelui / tutorelui legal (nume 

și prenume)___________________________, din următorul motiv:_________________________________ . 

 

Data:                                                                         Semnătură profesor diriginte / profesor de serviciu pe școală 

_______________________________ 


