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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

I.1.  Regulamentul  de  Organizare  și  Funcționare  (ROF) a  Colegiului  Naţional  „Mihai

Viteazul” (CNMV), denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea

şi funcţionarea CNMV, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților

de  Învățământ  Preuniversitar (ROFUIP)  aprobat  prin  OMEN  5079/31.08.2016,  completat  cu

OMEN 3027/08.01.2018

I.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic

de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu CNMV.

I.3. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul CNMV se desfăşoară potrivit principiilor

Declaraţiei  Universale a  Drepturilor  Omului,  ale  Convenţiei  cu privire la drepturile  copilului  şi

potrivit actelor normative generale şi speciale.

I.4. CNMV funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta

acestuia  fiind  interzise  crearea  şi  funcţionarea  oricăror  formaţiuni  politice,  organizarea  şi

desfăşurarea  activităţilor  de  natură  politică  şi  prozelitism  religios,  precum  şi  orice  formă  de

activitate  care  încalcă  normele  de conduită  morală  şi  convieţuire  socială,  care  pun în  pericol

sănătatea, integritatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului din unitate.

I.5. CNMV îşi desfăşoară activitatea sub deviza: „Şcoala în care se învaţă şi care învaţă”.

I.6. Prezentul regulament este aprobat de Consiliul de administraţie, după dezbaterea în

Consiliul  Reprezentativ  al  Părinţilor,  în  Consiliul  şcolar  al  elevilor  şi  în  Consiliul  profesoral  cu

participarea reprezentantului sindical. La dezbatere au drept de vot personalul didactic auxiliar şi

nedidactic. Regulamentul cuprinde reglementări  specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a

activităţii în CNMV, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.

Capitolul II. ORGANIZAREA COLEGIULUI „NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL”

II.1. (1) În CNMV, formaţiunile de studiu cuprind clase de elevi, cu efective de maximum 30

de elevi, excepţie făcând cazurile reglementate prin acte emise de MEN. 

        (2) Clasele de elevi pot fi împărţite în grupe de studiu, ale căror efective nu pot fi mai

mici de 10 elevi, în cazuri justificate, conform normativelor MEN.

II.2.  (1)  La  înscrierea  în  CNMV,  se  asigură  continuitatea  studiului  limbilor  moderne,  în

funcţie de oferta educaţională a liceului.

        (2) Pentru a se evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu ale limbilor

moderne, directorul CNMV poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor sau susţinătorilor legali

ori a elevilor (dacă aceştia au împlinit 18 ani) pentru inversarea ordinii de studiere a celor două

limbi moderne sau chiar pentru modificarea lor (în cazul în care limbile moderne studiate în şcoala

gimnazială sau în liceul de provenienţă a elevului transferat nu fac obiectul studiului în CNMV).
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II.3. În CNMV, clasele se constituie ţinând cont de următoarele criterii:

a)  opţiunea exprimată  pentru  un anumit  profil/specializare,  în  raport  cu oferta

educaţională a liceului;

b) îndeplinirea condiţiilor specifice pentru clasele cu studiu intensiv;

c) compatibilitatea limbilor străine studiate;

d) apartenenţa la aceeaşi şcoală de provenienţă (pentru clasele a IX-a).

II.4. (1) În CNMV, durata orei de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după

fiecare oră de curs. După cea de-a treia oră de curs, pauza este de 20 minute. 

        (2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor

poate fi modificată, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată,

a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

       (3) Alte cazuri privind suspendarea activităţii educaţionale în CNMV vor fi tratate

conform precizărilor ROFUIP.

II.5. Accesul în incinta Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” se face după cum urmează:

(1) În şcoală este permis accesul doar personalului şi elevilor acesteia. 

(2) Orice persoană care nu este înregistrată ca aparţinând de şcoală, trebuie să se

anunţe la poartă. 

(3) Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabilă cerinţa de a se anunţa

la poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală, în condiţiile respectării art. 170 din ROFUIP. 

(4) Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu şi-au anunţat

prezenţa. 

(5)  Dacă  siguranţa  şcolii  este  periclitată,  ceea  ce  urmează  să  fie  apreciat  de

conducerea  CNMV,  atunci  directorul  poate  interzice  accesul  în  interiorul  liceului  pentru

persoanele respective. 

(6) Accesul elevilor este permis doar pe poarta din bulevardul Pache Protopescu,

către curtea liceului, în intervalul orar specificat (II.6) sau cu aprobare de la conducerea liceului

pentru activităţi extracurriculare în afara orarului şcolii.

(7) În cazuri excepţionale, accesul elevilor este permis pe la intrarea principală, în

afara orarului specificat, cu obligativitatea prezentării legitimaţiei de elev/carnetului de note vizat

şi  cu  o  justificare  scrisă  a  situaţiei.  În  acest  caz,  elevii  vor  fi  înregistraţi  la  poartă  de  către

personalul de pază.

(8) Persoanele străine au acces în liceu doar pe la intrarea principală, cu obligaţia

înregistrării în registrul de intrare-ieşire a intervalului orar în care se desfăşoară vizita, a scopului

vizitei şi a datelor de identificare (seria şi numărul cărţii de identitate/paşaportului).

(9) Orice abatere de la prevederile prezentului regulament va fi adusă la cunoştinţa

conducerii liceului, de îndată ce a fost constatată.
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(10)  Accesul  elevilor  în  liceu  se  face  pe  baza  cartelei  magnetice,  a  ecusonului

specific sau a carnetului de elev, vizate pe anul şcolar în curs.

II.6. Orarul specificat pentru accesul elevilor în liceu este următorul:

- dimineaţa, până la ora 8.00 (sau, după caz, până la ora de începere a cursurilor, în

funcţie de orarul clasei);

- la ora 14.00;

- conform orarului, dacă programul de studiu se încheie înaintea orei 14.00;

- pe durata orelor de curs şi după încheierea programului elevilor, poarta din Pache

Protopopescu, către curtea liceului, stă încuiată.

Capitolul III. MANAGEMENTUL COLEGIULUI NAŢIONAL ”MIHAI VITEAZUL”

III.1.  Managementul  CNMV este asigurat  în conformitate  cu prevederile  Legii  Educaţiei

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III.2. (1) Consiliul de Administraţie (CA) se constituie şi îşi exercită atribuţiile şi conform

prevederilor ROFUIP (art. 18 – 19) şi a altor acte normative în vigoare.

        (2) CA se convoacă cu cel puţin 72 de ore înaintea desfăşurării şedinţei, astfel:

a)  prin  adresă  electronică,  transmisă  prin  e-mail,  sau  mesaj  telefonic  la  care

membrii CA au obligaţia să răspundă în termen de 12 ore de la emiterea adresei;

b) prin adresa scrisă pe fax sau mesaj telefonic, pentru reprezentanţii primarului şi

ai Consiliului local;

c) prin mesaj telefonic, pentru reprezentantul părinţilor;

d) prin adresă scrisă, pentru reprezentantul elevilor.

        (3) Directorul unităţii, în calitate de preşedinte al CA aprobă transferul elevilor din

CNMV în altă unitate şcolară, fără ca prin aceasta efectivul clasei/grupei de elevi să scadă sub

minimul prevăzut de legislaţia în vigoare, urmând ca transferul să fie validat în prima şedinţă CA.

III.3. Directorul îşi exercită atribuţiile şi conform prevederilor ROFUIP (art.  20 – 23) şi a

altor acte normative în vigoare.

III.4. (1) Directorul adjunct îşi exercită atribuţiile şi conform prevederilor ROFUIP (art. 24 –

27) şi a altor acte normative în vigoare.

         (2) Consilierul educativ care este şi  coordonatorul  pentru proiecte şi  programe

educative şcolare şi extraşcolare îşi exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP (art. 68 – 71)

şi a altor acte normative în vigoare.

III.5. (1) Consiliul Profesoral (CP) se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor

ROFUIP (art. 57 – 59) şi a altor acte normative în vigoare.
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           (2)  Consiliul  Profesoral  numeşte,  alege  şi  revocă  membrii  Consiliului  de

Administraţie, cu un cvorum de 75% din efectivul CP.

           (3) Consiliul Profesoral se convoacă cu cel puţin 72 de ore înaintea desfăşurării

şedinţei, astfel:

a) prin adresă electronică, transmisă prin e-mail, pe domeniul @cnmv.ro. la care

cadrele didactice au obligaţia să răspundă în termen de 12 ore de la emiterea adresei;

b) prin afişare la avizierul cadrelor didactice din cancelaria CNMV.

III.5.  (1)  Catedrele/Comisiile  metodice  se  constituie  şi  îşi  exercită  atribuţiile  conform

prevederilor ROFUIP (art. 65 – 67) şi a altor normative în vigoare.

(2) În CNMV funcţionează următoarele comisii metodice:

a) limba şi literatura română;

b) limbi moderne;

c) matematica;

d) fizica;

c) chimia;

d) biologia;

e) ştiinţe socio-umane (care conţine catedrele de istorie, geografie, logică,

psihologie,  educaţie  antreprenorială,  economie,  filozofie,  educaţie  muzicală,

educaţie plastică, religie);

f) informatică şi TIC;

g) educaţie fizică

h) comisia diriginţilor

(3) Responsabilii comisiilor sunt numiţi prin decizia directorului, în baza hotărârii

CA, la începutul fiecărui an şcolar.

III.6.  Consiliul  clasei  se constituie şi  îşi  exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP

(art. 51 – 55) şi a altor acte normative în vigoare.

III.7. (1) În CNMV se formează şi funcţionează comisii pe domenii de activitate, conform

ROFUIP şi normativelor în vigoare.

         (2) Comisiile se formează prin decizia de constituire emisă de director.

         (3) Comisii cu caracter permanent:

- Comisia pentru curriculum

- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

- Comisia pentru dezvoltare şcolară şi evoluţie în carieră
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- Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

- Comisia pentru controlul managerial intern

- Comisia pentru prevenirea şi  eliminarea violenţei,  a faptelor de corupţie şi  a discriminării  în

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

(3) Comisii cu caracter nepermanent

Capitolul IV. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂŢII

IV.1. În CNMV se constituie Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie.

IV.2. Strategia şi Regulamentul de funcţionare ale comisiei se elaborează separat.

Capitolul V. SIGURANŢA ÎN ȘCOALĂ

V.1. Reguli școlare

V.1.1. Reguli școlare generale

(1) Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui

climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă.

(2)  Clădirea şcolii  va  fi menţinută  în  condiţii  de  curăţenie  pentru menţinerea sănătăţii

elevilor.

(3)  Comportamentul  elevilor  va  fi  întotdeauna  corect,  atât  în  relaţiile  cu  ceilalţi  elevi,

personalul  şcolii  şi  restul  cetăţenilor.  În  cadrul  tuturor  activităţilor  legate  de  şcoală,  aici  fiind

incluse  şi  deplasarea  zilnică  spre  şi  dinspre  şcoală,  se  aşteaptă  din  partea  elevilor  un

comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele

şcolii. 

(4) Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în

pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs. 

(5) Deţinerea, păstrarea şi/sau utilizarea instrumentelor prin care o altă persoană poate fi

vătămată, alcool, droguri şi/sau brichete este interzisă în şcoală. 

(6) Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă în şcoală. 

(7) Fumatul este interzis în incinta şi perimetrul şcolii. 

(8) În interiorul şcolii  este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (walkman, mp3-player,

iPod, telefon mobil). 

(9) Elevii trebuie să respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de şcoală. 

(10) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa

absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor. 
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(11) Elevii poartă răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare. 

(12) Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu jignitor.

V.1.2. Autoritatea conducerii școlii

Conducerea şcolii este autorizată în orice moment să controleze respectarea prevederilor

referitoare  la  interdicţii  (controalele  se  vor  realiza  de  cel  puţin  2  persoane  numite  de  către

conducerea şcolii şi, dacă este posibil, se vor realiza în prezenţa elevului în cauză).

Conducerea CNMV poate:

(1)  Solicita  elevilor  să-şi  golească  genţile  şi  hainele  iar  atunci  când  există  suspiciuni

întemeiate poate recurge la percheziţie. 

(2) Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise.

(3) Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise,

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

în ceea ce priveşte prezenţa obiectelor interzise.

(4) Să decidă asupra măsurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauză. 

(5)  Să  ia  măsurile  corespunzătoare  şi  decizia  finală  în  cazul  calamităţilor/incidentelor

pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar.

V.1.3. Măsuri 

(1)  Dacă siguranţa  personalului  ori  a  elevilor  devine  o  problemă,  conducerea şcolii  va

transmite această informaţie poliţiei, părinţilor/tutorilor şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului

Bucureşti. 

(2) Şcoala va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi

va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel

de obiecte şi/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesie

asupra acestor bunuri.  

(3) În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, şcoala va acţiona conform

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

poliţiei. 

(4)  Şcoala  informează  părinţii/tutorii  elevilor  în  cazul  în  care  aceştia  au  încălcat

regulamentul şcolar. 

(5) Şcoala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern

(RI).

V.2.1 Măsuri disciplinare

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

regulilor prevăzute prin ROFUIP şi RI se vor lua măsuri administrative, educative şi, în caz extrem,

eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor
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vor fi informaţi nemijlocit. Măsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile ROFUIP şi cap. VIII

din prezentul regulament.

 (1) Elevului care nu dă curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica măsuri disciplinare.

Autoritatea  de  a  aplica  o  sancţiune  elevului  revine  exclusiv  conducerii  şcolii,  profesorilor,

consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.

(2)  Personalul  administrativ ori  tehnic  nu  sunt  autorizaţi  să  aplice  o sancţiune,  dar  au

dreptul să pună în discuţie comportamentul unui elev. 

(3)  Dacă un elev este de părere că a fost  sancţionat  în mod nedrept,  el  poate înainta

această obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc. în ordine ierarhică.

(4) Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele: 

- efectuarea unor teme suplimentare  

- recuperarea lecţiilor pierdute 

- curăţarea mizeriei făcute (de exemplu, guma de mestecat aruncată)

- munca de întreţinere a curăţeniei obligatorii 

- muncă în folosul comunităţii şcolare 

- avertisment/mustrare 

- exmatriculare

- eliminare definitivă din şcoală 

(5) În ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri  disciplinare, trebuie să existe o relaţie de

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

acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii. 

V.2.2. Exmatricularea și eliminarea 

Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare (în acest caz, numai dacă

este cuprins în ciclul superior al liceului): 

(1)  Dacă reprezintă o ameninţare  pentru siguranţa  celorlalţi  elevi  şi/sau a personalului

şcolii. 

(2) Are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor. 

(3) Sustrage sau atentează la bunurile altor persoane. 

(4) Aduce daune ori distruge bunurile altor persoane. 

(5) Recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d. 

(6) Aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii).

(7) Are la sine arme şi/sau face uz de arme. 

(8)  Acumulează  numărul  de  absenţe  nemotivate/motivate  prevăzute  în  ROF  pentru

exmatriculare.
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V.2.3. Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispozițiile în vigoare

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

V.3. Utilizarea computerului/internetului

Computerele  puse  la  dispoziţia  elevilor  în  şcoală  trebuie  să  fie  utilizate  în  mod

corespunzător.  Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul

şcolii (hardware), se aplică şi prevederea că software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie să  fie

utilizat cu aceeaşi atenţie. 

(1) Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie

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

interzise (art. VIII.6). 

(2)  Se  vor  lua  măsuri  împotriva elevilor  care  nu respectă  această  prevedere.  Costurile

pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori,

după caz de către părinţii/tutorii acestuia. 

(3) Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, ori a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a

unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să  implice o referinţă

clară în privinţa şcolii. 

(4) Şcoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a

numelui  şcolii.  Şcoala poate  stabili  măsuri  interne împotriva elevilor  care nu respectă această

prevedere. 

(5) Şcoala va lua măsuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele

şcolii, ori pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.

(6)  Elevii  pot  utiliza  gratuit  computerele  şcolii  menţionate  în  cele  de  mai  sus  pentru

culegerea de informaţii de pe internet. Costurile de printare vor trebui plătite în conformitate cu

prevederile aplicabile. 

(7) Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte

scopuri decât culegerea de informaţii judicioase necesare studiilor. 

V.4. Înregistrarea incidentelor

(Prevederile  conţinute  de  legea  referitoare  la  protecţia  datelor  personale,  nr.

677/2001, vor fi luate în considerare)  

(1) Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia.

Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa

cum se prevede prin codul penal. 

(2)  Pentru  fiecare  incident  se  vor  menţiona  măsurile  corespunzătoare,  precum  şi

sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. Acest

protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală. 
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(3)  În cazul  unor incidente,  aşa cum sunt  menţionate  acestea în articolul  V.4(1),  se va

realiza şi  o raportare,  iar informaţii  despre elev şi  incident vor fi transmise şi  schimbate între

poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate. 

V.5. Prevederi legate de ținuta vestimentară

(1) Elevii CNMV nu au ca ţinută obligatorie uniforma.

(2) Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, iar vestimentaţia ofensatoare

nu este permisă în interiorul şcolii.

(3) Şcoala prevede un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. Acesta

este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa cum sunt prevăzute acestea în legea

condiţiilor de muncă, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protecţie,

costumul pentru laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc. 

(4) Şcoala interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea

capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi de abilitaţi manuale,

aşa după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele

de siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa în

mod obligatoriu la orele de educaţie fizică. 

V.6. Intimități indezirabile

(1)  Elevii  nu  se  vor  atinge  unii  pe  ceilalţi  în  mod  nejustificat,  ci  se  vor  comporta  în

conformitate cu normele comportamentale uzuale. 

(2) Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit din cauza unei limitări a intimităţii

sale (din partea colegilor ori  a personalului,  ori  a altor persoane din şcoală),  pe care elevul  o

consideră  indezirabilă,  acesta  se  poate  adresa  dirigintelui,  psihologului  şcolar  ori  unei  alte

persoane de încredere din şcoală. Numele acestor persoane vor fi publicate în ROF al şcolii din

fiecare an şcolar.

(2).1. Persoanele cărora elevul se poate adresa, cf. art. V.6.(2) sunt:

- Prof. Alexandru Croitoru (consilier educativ)

- Prof. Mihai Surdu (director adjunct) 

- Prof. Sever Popa (director)

(3)  Reglementarea  plângerilor  este  în  responsabilitatea  conducerii  şcolii  şi  a

inspectoratului şcolar. 

V.7. Daune

(1)  Elevii  trebuie să se comporte de aşa manieră încât să nu producă daune bunurilor

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

bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie. 
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(2)  Ori  de  câte  ori,  împotriva  acestor  prevederi,  se  produc  daune,  elevii  trebuie  să

comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în

consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa cum se prevede în cele ce urmează. 

(3) Ori de câte ori şcoala este trasă la răspundere pentru daune create de elevi, persoane

care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea

şcolii. 

(4) Pentru producerea de daune ori  furtul  unor obiecte etc. în şcoală şi  în vecinătatea

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

unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta,

garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.). 

(5) Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de

daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale),

cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei rezultă că şcoala este responsabilă.

V.8. Activități școlare

(1)  Este  vorba  despre  activităţile  şcolare  (de  exemplu:  concursuri  sportive,  sărbători

şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii. 

(2) În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea

şcolii  părinţii/tutorii  vor  fi  întotdeauna  informaţi  de  către  şcoală  (prin  intermediul  site-ului

internet al şcolii). 

(3) Invitarea persoanelor din afara şcolii  la aceste activităţi va fi permisă pentru fiecare

dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii. 

(4) În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse

de regulament.

(5) Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă

interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool este interzisă elevilor.

V.9. Lipsa de la ore, absențele și întârziatul la ore 

Pentru a preveni lipsa nepermisă de la ore, precum şi părăsirea şcolii înainte de încheierea

cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. Şcoala va prezenta în

acest protocol maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru

a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcătuit sub forma unor

reglementări referitoare la: 

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă) 

- Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală) 

- Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al

familiei)  

- Revenirea la şcoală după boală 
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- Întârzierile (la începutul orelor de curs) 

- Întârzierile (în timpul orelor de curs) 

De asemenea, în protocol va fi descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa

absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise). 

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment, la şcoală. 

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi: 

(1)  Personalul,  elevii  şi  părinţii/tutorii  vor  fi informaţi  despre diversele  reglementări  în

privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor. 

(2) Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu

excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală. 

V.10. Libertatea de exprimare a opiniei

(1)  Libertatea  de  exprimare a  opiniei  prevăzută  de Constituţie  este  respectată  de  toţi

cetăţenii. Dar aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi

folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe. 

(2) Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori

cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul

aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală. 

Capitolul VI. CONFIDENŢIALITATEA

VI.1. CNMV prelucrează acele date personale prevăzute de legislaţia şcolară în vigoare.

VI.2. CNMV nu distribuie datele personale în alte moduri decât cele prevăzute de legislaţia
în vigoare.

VI.3. În CNMV funcţionează sistemul de înregistrare video.

VI.4. CNMV prelucrează imaginile preluate de sistemul de înregistrare video conform cu
legea  677/21.11.2001,  conform  notificării  către  Autoritatea  Naţională  de  Supraveghere  a
Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal  şi  conform  procedurilor  ISMB  privind  Examenele
Naţionale.

VI.5.  CNMV nu distribuie imaginile  obţinute conform VI.4  decât în cazuri  excepţionale,
prevăzute în metodologia ISMB privind Examenele Naţionale sau alte cazuri prevăzute de lege.

Capitolul VII. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

VII.1. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform

normativelor în vigoare, ROFUIP art. 46 – 52, a Legii 1/2011 şi a Codului muncii.

VII.2. Personalul didactic:
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         (1) Îndeplineşte obligaţiile de serviciu conform fişei postului şi schemei orare. Două

întârzieri repetate la ore cu mai mult de 10 minute se sancţionează cu avertisment în faţa CP;

absenţa nejustificată de la ore se sancţionează cu diminuarea corespunzătoare a salariului şi se

scade din perioada de vechime, conform legii 15/2015.

         (2) Participă la şedinţele Consiliului profesoral şi la şedinţele comisiilor metodice. Trei

absenţe nejustificate pe parcursul  anului  de  la şedinţele  CP sau ale comisiei  metodice se vor

sancţiona  cu  mustrare,  în  baza  raportului  întocmit  de  responsabilul  ariei  curriculare  şi  a

responsabilului catedrei; o absenţă nejustificată de la şedinţele comisiei metodice sau la CP se

sancţionează cu avertisment, în baza raportului de cercetare întocmit de comisia numită de CP

(conform ROFUIP, art. 55)

         (3) Participă, la solicitarea diriginţilor, la şedinţele cu părinţii. 

         (4) Participă şi desfăşoară activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii, conform

deciziei CA; refuzul nejustificat se sancţionează cu diminuarea calificativului anual.           

         (5) Participă la solicitările conducerii CNMV; refuzul nejustificat de a participa se

sancţionează cu  diminuarea calificativului anual.

         (6) Asigură respectarea normelor de ordine interioară în CNMV.

         (7) Semnează condica de prezenţă zilnic; orele nesemnate se consideră ca fiind

neefectuate şi se sancţionează cu diminuarea corespunzătoare a salariului.

         (8) La fiecare oră, are obligaţia de a consemna absenţele elevilor în catalogul clasei,

conform  normelor  în  vigoare;  nerespectarea  acestei  obligaţii,  se  sancţionează,  în  funcţie  de

gravitatea cazului, în baza raportului comisiei numite de CP. 

        (9) Este direct responsabil de starea sălilor de clasă pe care le utilizează. În cazul

identificării unor nereguli, profesorul este obligat să ia măsuri remediale - investigare, evaluare

daune,  raportare  la  administraţia  CNMV,  precum  şi  să  urmărească  soluţionarea  situaţiei

raportate.

             (10) Are obligativitatea de a verifica zilnic adresa de e-mail de pe domeniul @cnmv.ro

pentru comunicări interne. Orice notificare de serviciu se va face pe această cale.

        (11) a) Situaţiile în care un cadru didactic poate lipsi de la ore (inclusiv cele prevăzute

de legislaţia în vigoare) se fac prin cere scrisă şi  motivată,  depusă la secretariat, cu număr de

înregistrare.  În  situaţii  excepţionale,  comunicarea  se  va  efectua  telefonic,  cu  obligativitatea

depunerii documentaţiei sus numite la revenirea în şcoală

   b) În situaţiile care justifică absenţa de la ore, acestea se vor acoperi  prin grija

celui în cauză, prin personal calificat sau se vor recupera după un program anunţat direcţiunii;

  c) Situaţiile menţionate la VII.2. (11)a) sunt analizate şi aprobate de director, ca

măsură operativă, apoi validate în prima şedinţă a Consiliului de Administraţie

        (12) Serviciul pe şcoală (ROFUIP, art. 50):
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a) profesorul de serviciu este un cadru didactic ce efectuează serviciul pe şcoală

după un program anunţat;

b) în CNMV, organizarea şi funcţionarea serviciului pe şcoală se realizează pe baza

unei proceduri interne.

VII.2. Personalul didactic auxiliar:

         (1) Îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.

         (2)  Informaticienii  şi  laboranţii  îşi  desfăşoară  activitatea  în  laboratoarele  de

specialitate. Prezenta în laboratoare este obligatorie în intervalul de timp stabilit de lege, chiar

dacă  în  acestea  nu  sunt  programate  lecţii  cu  elevii;  şefii  de  arii  curriculare  şi  responsabilii

comisiilor  metodice  semnează  fişa  de  prezenţă  lunară  a  informaticienilor  şi  respectiv  a

laboranţilor, alături de persoanele care au această responsabilitate, conform legii.

         (3) Pregăteşte materialele didactice solicitate de cadrele didactice; la două solicitări

nerealizate din motive nejustificate, se sancţionează cu avertisment. 

VII.3. Personalul nedidactic:

         (1) Îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.

         (2) Răspunde în faţa conducerii şi a administratorului şcolii pentru activitate.

         (3)  Asigură  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  activităţii  CNMV;  perturbarea

programului şcolii din cauza neîndeplinirii sarcinilor de serviciu se sancţionează cu o reţinere de

10% din salariu pe perioada unei luni, în baza raportului întocmit de şeful ierarhic superior şi cu

aprobarea consiliului de administraţie.   

         (4) Are un comportament reverenţios faţă de personalul şcolii, faţă de elevi şi părinţi. 

VII.4. În clădirea CNMV, fumatul nu este permis. Contravenienţii vor fi sancţionaţi conform

legii.

Capitolul VIII. BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAŢIEI (ELEVII)

VIII.1. Elevii beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute în ROFUIP, art. 96 – 138.

VIII.2.  (1)  Prezenţa  la  cursuri  este  obligatorie,  regimul  absenţelor  fiind  cel  prevăzut  în

ROFUIP.

          (2) La fiecare 10 absenţe nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade

nota  la purtare cu un punct. 

          (3) La 10 absenţe nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o

singură disciplină, cumulate pe an şcolar, dirigintele are obligaţia să cheme părintele/susţinătorul

legal la şcoală şi să încheie un proces verbal de avertizare, în dublu exemplar, care se constituie

anexă  la  registrul  de  procese  verbale  al  Consiliului  clasei.  Un  exemplar  va  fi  înmânat

părintelui/susţinătorului legal, sub semnătură.
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         (4) La 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o

singură  disciplină,  cumulate  pe  an  şcolar,  se  dă  preaviz  de  exmatriculare,  înregistrat  la

secretariatul  CNMV,  eliberat  în  dublu  exemplar,  din  care  unul  se  înmânează

părintelui/susţinătorului  legal,  sub  semnătură,  iar  celălalt  se  constituie  anexă  la  registrul  de

procese verbale al Consiliului clasei. Sancţiunea nu se aplică elevilor din ciclul inferior al liceului. 

         (5) La 30 absenţe nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o

singură disciplină cumulate pe an şcolar, dirigintele are obligaţia să cheme părintele/susţinătorul

legal la şcoală şi să încheie un proces verbal de avertizare, în dublu exemplar, care se constituie

anexă  la  registrul  de  procese  verbale  al  Consiliului  clasei.  Un  exemplar  va  fi  înmânat

părintelui/susţinătorului legal, sub semnătură.

         (6) La 40 de absenţe nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o

singură  disciplină  cumulate  pe  an  şcolar,  se  dă  al  doilea  preaviz  de  exmatriculare,  urmat  de

propunerea de  exmatriculare  a  elevului  din  ciclul  superior  al  liceului;  pentru  elevul  din  ciclul

inferior  al  liceului  –  scăderea  notei  la  purtare  sub  6,  cu  avizul  Consiliului  clasei,  întrunit  la

solicitarea dirigintelui, urmând ca propunerea să fie aprobată în cadrul Consiliului Profesoral.

          (7) În fiecare semestru, părinţii/susţinătorii legali pot solicita, în situaţii întemeiate,

motivarea absenţelor pentru maximum 20 de ore. Solicitarea se face pe bază de cerere adresată

directorului şcolii şi înregistrată la secretariatul şcolii. Cererea este direcţionată dirigintelui clasei,

iar aprobarea se dă numai dacă dirigintele clasei susţine acest lucru.

VIII.3.  (1)  La  nivelul  liceului  se  constituie  Consiliul  Şcolar  al  Elevilor,  care  funcţionează

conform Statului Elevului, aprobat prin OMEN 4742/10.08.2016, art. 39 – 47.

         (2) Regulamentul de funcţionare pentru Consiliul Şcolar al Elevilor se elaborează

separat (Statutul Elevului, art. 40 (3)).

VIII.4. (1) În CNMV, ţinuta elevilor este decentă.

           (2) Se interzice elevilor afişarea unor însemne cu caracter indecent, satanist, excesiv

religios,  atât  pe  elementele  de  vestimentaţie,  cât  şi  în  accesorii  (lanţuri,  brăţări  etc.).

Nerespectarea acestui aliniat, se sancţionează cu mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu

două puncte.

           (3) Se interzice elevilor să vină la şcoală cu părul vopsit în culori stridente, cu machiaj

strident,  tunsori  cu  păr  ras  şi  creastă,  piercing-uri,  fuste  deasupra  nivelului  genunchiului,

decolteuri,  pantaloni  scurţi,  bermude,  şlapi.  Nerespectarea  acestui  aliniat  se  sancţionează  cu

eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile şi funcţionarea după un program special, elaborat

de conducerea şcolii şi consilierul educativ. Sancţiunea este urmată de scăderea notei la purtare

cu 1 punct. Dirigintele clasei are obligaţia să ia legătura cu părinţii/susţinătorii legali ai elevilor.

           (4) Elevii  CNMV au obligaţia de a purta, în timpul programului şcolar, semnul

distinctiv stabilit conform legislaţiei în vigoare.

           (5) Semnul distinctiv al CNMV este ecusonul, care conţine pe avers poza elevului,

unitatea de învăţământ şi clasa, iar pe revers vizele anuale.
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VIII.5.  (1) Se interzice elevilor fumatul,  consumul de băuturi alcoolice sau de substanţe

psihotrope, în incinta, curtea şi împrejurimile liceului,  precum şi oriunde altundeva.

            (2) Abaterile se sancţionează astfel:

a) elevul prins fumând prima oară este avertizat în faţa Consiliului clasei şi eliminat 3 zile de la

cursuri, cu obligativitatea efectuării de activităţi în şcoală, câte 6 ore pe zi, conform unui program

stabilit  de  Consiliul  clasei;  părintele/susţinătorul  legal  este notificat  în scris  de către diriginte;

dacă, în termen de 8 săptămâni de la aplicarea sancţiunii, elevul nu recidivează, nu se va scădea

nota la purtare.

b) elevul prins fumând după aplicarea sancţiunii (2) a) este mustrat scris de către Consiliul clasei,

adus în faţa părinţilor/susţinătorilor legali şi i se va scădea nota la purtare cu 2 puncte; scăderea

notei la purtare este irevocabilă.

c) elevul prins consumând băuturi alcoolice/sub influenţa băuturilor alcoolice este adus în faţa

părinţilor/susţinătorilor legali, mustrat scris de către Consiliul clasei, eliminat 5 zile de la cursuri,

cu obligativitatea efectuării de activităţi în şcoală, câte 6 ore pe zi, conform unui program stabilit

de comisia de anchetă; elevul va fi supus consilierii autorizate, la cabinetul liceului sau, la cererea

scrisă a părinţilor, la un cabinet specializat. Se va scădea nota la purtare cu 2 puncte; scăderea

notei la purtare este irevocabilă.

d)  elevul  prins  consumând  băuturi  alcoolice/sub  influenţa  băuturilor  alcoolice  după  aplicarea

sancţiunii (3)c) va fi exmatriculat, în Consiliu Profesoral extraordinar, dacă urmează ciclul superior

al liceului; pentru elevul din ciclul inferior al liceului sancţiunea constă în mutarea disciplinară la o

altă unitate de învăţământ,  cu  acordarea notei  4 la purtare;  părinţii/susţinătorii  legali  vor fi

prezenţi la şedinţa Consiliului Profesoral.

e)  elevul  prins  consumând/comercializând  substanţe  psihotrope  va  fi  supus  unei  anchete  a

organelor  abilitate  de  lege,  exmatriculat  în  şedinţa  extraordinară  a  Consiliului  Profesoral;  se

acordă nota 4 la purtare.

VIII.6. Elevii se obligă să păstreze în condiţii optime mobilierul şi obiectele de patrimoniu

din sala de clasă, iar în cazul apariţiei de stricăciuni demonstrate ca fiind provocate de aceştia, vor

suporta  consecinţele  materiale  şi  disciplinare  conform  Regulamentului  de  Organizare  şi

Funcţionare al Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”.

 (1) Distrugerea sau deteriorarea cu intenţie a bunurilor şcolii se sancţionează cu:

a) plata integrală a pagubei;

b) discuţia în Consiliul clasei, de faţă cu părinţii/susţinătorii legali; dacă abaterea este gravă, se

discută cazul în Consiliul Profesoral;

c)  sancţionarea,  conform  ROFUIP,  urmată  de  scăderea  notei  la  purtare,  conform  deciziei

Consiliului clasei;

d) în cazul abaterilor repetate sau deosebit de grave, nota la purtare se scade la 4 şi – pentru

elevii ciclului superior – Consiliul clasei poate propune Consiliului profesoral exmatricularea;
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e) scăderea notei la purtare, în situaţiile a) – d) este irevocabilă;

           (2) Orice act de violenţă asupra colegilor, personalului şcolii se sancţionează:

a) discuţia în Consiliul clasei, de faţă cu părinţii/susţinătorii legali; dacă abaterea este gravă, se

discută cazul în Consiliul profesoral;

b)  sancţionarea,  conform  ROFUIP,  urmată  de  scăderea  notei  la  purtare,  conform  deciziei

Consiliului clasei;

c) în cazul abaterilor repetate sau deosebit de grave, nota la purtare se scade la 4 şi – pentru elevii

ciclului superior – Consiliul clasei poate propune Consiliului profesoral exmatricularea;

d) scăderea notei la purtare, în situaţiile a) – c) este irevocabilă.

VIII.7. (1) Transferul elevilor este reglementat de ROFUIP (art. 148 – 160). 

(2) Cererile de transfer se depun la secretariatul şcolii, cu număr de înregistrare, de

regulă,  în  prima săptămână  după  încheierea  anului  şcolar  sau  cu  două  săptămâni  înainte  de

încheierea semestrului I.  În caz de schimbare a domiciliului, se pot depune cereri de transfer şi în

alte perioade ale anului.

(2)  Elevii proprii care solicită în mod întemeiat transferul de la o clasă la alta au

prioritate faţă de elevii de la alte şcoli. Transferul la clase paralele se aprobă o singură dată.

(3) Pentru aprobarea cererilor elevilor provenind de la alte unităţi de învăţământ

media lor anuală trebuie să fie cel puţin egală cu media generală a anului de studiu corespunzător

din Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", media 10 la purtare fiind condiţie obligatorie.

(4) În cazul în care numărul de cereri de transfer este mai mare decât numărul de

locuri disponibile, Consiliul de Administraţie poate decide transferul pe baza unui examen scris.

Disciplinele, programa şi data susţinerii examenului se comunică cu cel puţin 30 de zile înainte,

prin afişare la avizierul şcolii.

VIII.8. Regimul claselor cu studiu intensiv:

a) clasele cu studiu intensiv se aprobă în Consiliul Profesoral şi se avizează de către Consiliul de

Administraţie;

b) admiterea în clasele cu studiu intensiv se face conform normelor în vigoare, la începutul clasei a

IX-a

c) pentru absolvenţii claselor X – XII, se aplică prevederile IX.6.

VIII.9.  Participarea  elevilor  la  proiecte  extraşcolare  (naţionale  sau  internaţionale)  este

condiţionată de rezultatele la învăţătură.

VIII.10. Recompense:

Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii pot fi recompensaţi,

după caz, conform prevederilor Statutul Elevului, art. 13, precum şi cu:

a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral;
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b) acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondurile proprii ale şcolii sau de la

agenţii economici (sponsori)  pentru rezultate deosebite obţinute la concursuri şcolare;

c)  premii  de  onoare  ale  CNMV  pentru  rezultate  remarcabile  la  olimpiade  şcolare  pe  diferite

domenii (ştiinţe ale naturii, matematică, literatură, limbi străine, istorie, geografie, ştiinţe sociale,

sport) sau pentru atitudine civică exemplară.

VIII.11.  Utilizarea  auxiliarelor  didactice  aprobate/avizate  de  MEN  urmează  procedura

anexată ROFUIP.

Capitolul IX. EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI

IX.1. Evaluarea rezultatelor învăţării se face conform ROFUIP (cap. 3).

IX.2. (1) La disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal,  notarea ritmică impune

existenţa a cel puţin unei note la fiecare 5 săptămâni de şcoală. De regulă, cel puţin o notă se

acordă prin evaluare orală. 

         (2) La disciplinele cu 1 oră săptămânal, notarea ritmică impune existenţa a cel puţin

unei note până la jumătatea semestrului; media fiind legal încheiată cu minimum 2 note.

         (3)  Nerespectarea  acestor  prevederi  se  sancţionează  cu  avertisment,  în  baza

raportului comisiei de urmărire a notării ritmice, numită prin decizia directorului şi cu aprobarea

CP.

IX.3.  La disciplinele cu teza la alegere, teza se va susţine simultan şi  cu subiecte unice

pentru acelaşi an de studiu. 

IX.4. Încheierea situaţiei şcolare se face conform ROFUIP.

IX.5. Examenele organizate în CNMV sunt în acord cu ROFUIP (art. 139 şi urm.).

IX.6.  (1)  Elevii  claselor  cu predare  intensivă  trebuie  să  finalizeze  anul  şcolar  cu media

minimă 8 la disciplina cu predare intensivă. În caz contrar, pentru a rămâne în clasă, trebuie să

susţină o probă orală şi una scrisă din materia anului şcolar încheiat. Media minimă a evaluării

trebuie să fie 8. 

         (2) La sfârşitul anului şcolar, disponibilizarea locurilor se anunţă în scris şi se afişează

în loc vizibil, de către secretariatul liceului, împreună cu programa de examen şi data susţinerii

probei. 

         (3) Înscrierea la evaluare se face pe baza unei cereri scrise, înregistrate la secretariat,

în prima săptămână după încheierea anului şcolar.  

         (4) La evaluare poate participa orice elev al CNMV sau al altui liceu, din anul de studiu

respectiv, cu condiţia respectării art. IX.6.(3) şi a condiţiilor de transfer.

         (5) Comisia de evaluare este formată din 2 cadre didactice de specialitate şi este

numită de CA (prin decizia directorului).
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Capitolul X. PARTENERII EDUCAŢIONALI (PĂRINŢII)

X.1.  (1)  Părinţii/tutorii  legali  au  dreptul  şi  obligaţia  de  a  colabora  cu  unitatea  de

învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

                    (2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să se prezinte la

şcoală pentru a cunoaşte de la diriginte evoluţia copilului lor. Fiecare diriginte trebuie să anunţe

părinţii, ziua din săptămână şi ora pe care au fixat-o pentru consultaţiile cu aceştia. 

          (3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii,

să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

          (4) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au îndatoririle şi obligaţiile stabilite conform

ROFUIP, art. 168 – 175.

X.2.  Adunarea  generală  a  părinţilor  se  constituie  şi  îşi  exercită  atribuţiile  conform

prevederilor ROFUIP (art. 176 – 1777).

X.3.  (1)  Comitetul  de  părinţi  al  clasei  se  constituie  şi  îşi  exercită  atribuţiile  conform

prevederilor ROFUIP (art. 178 – 181).

          (2) Comitetul de părinţi al clasei are în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte

şi un secretar (ultimii doi având calitatea de membri).

          (3) Preşedintele Comitetului de părinţi al clasei este membru de drept al Asociaţiei

părinţilor şi are obligativitatea participării la şedinţele acesteia.

          (4) În cazuri justificate, preşedintele Comitetului de părinţi al clasei poate să delege

un membru al Comitetului care să participe la şedinţele Asociaţiei de părinţi. 

          (5) La două absenţe nejustificate sau la două delegări consecutive într-un an şcolar se

întruneşte  şedinţa  cu  părinţii  clasei,  se  revocă  preşedintele  Comitetului  de  părinţi  de  către

dirigintele clasei şi se fac noi alegeri pentru preşedinte.

X.4. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi se constituie şi îşi exercită

atribuţiile conform prevederilor ROFUIP (art. 182 – 185).

          (2) Conducerea Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi a CNMV se

exercită de către un preşedinte ales anual în cadrul adunării generale a părinţilor.

          (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi alege un casier şi o

comisie de cenzori formată din trei membri.

X.5.  (1)  La  înscrierea  în  liceu,  se  va  încheia  un  Contract  educaţional  între  CNMV  şi

părinţii/susţinătorii legali ai elevului, conform ROFUIP, cap. 6.

         (2) Contractul educaţional este prezentat în Anexa 1, parte integrantă a ROF.

X.6.  Accesul  părinţilor/susţinătorilor  legali  în  şcoală  este  reglementat  prin  procedură

internă (ROFUIP, art. 170 (2)).
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Capitolul XI. DISPOZIŢII FINALE

XI.1.  Prezentul  regulament  se  completează  cu  prevederi  specifice,  în  urma  dezbaterii

acestora în Consiliul Profesoral şi aprobării lor în Consiliul de Administraţie.

XI.2. Prezentul regulament/modificările aduse intră în vigoare la data aprobării de către

Consiliul de Administraţie.

Director:       

 Sever Popa L.S. Echipa de elaborare:

      Mihai Surdu – director adjunct

       Alexandru Croitoru – consilier educativ

            Daniel Petriceanu – reprezentant sindical

 Tania Şendroiu – preşedinte Consiliul Elevilor

 Mirela Dăniţă – preşedinte Comitet Părinţi
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