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Anexa 1 la HCA  14/ 9.03.2018 

Nr. 3681/09.03.2018 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a  

Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa 
(Varianta revizuită nr. 4) 

 

CAP.I  DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART. 1.   (1) Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, denumit în continuare CNTLR, este unitate 

de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) şi are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înfiinţare: OMEN 4044 / 14.04.2011 

b) are sediul la adresa : B-dul. A.I. Cuza nr. 7, cod 320108, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România 

c) cod de identitate fiscală (CIF) : 3228675 

d) cont în Trezoreria Statului : RO77TREZ24A650401100101X 

e) ştampilă cu stema României, cu numele ministerului de resort și cu denumirea: 

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa 

f) Cod SIRUES: 425535 

(2) CNTLR este ordonator terţiar de credite. 

(3) Serviciile educaționale oferite de CNTLR se desfășoară în limba română. 

(4) Circumscripția școlară deservită de CNTLR este prezentată în anexa 5 la prezentul regulament. 

ART. 2.  CNTLR îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza: 

a) prevederilor Legii nr.1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din 

executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul 

Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

b) Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare. 

c) OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

d) OM nr. 3027/ 8.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079 / 2016 

e) OM nr. 4742/ 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

f) Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ în vigoare 

g) Contractul colectiv de muncă la nivelul unității de învățământ în vigoare  

ART. 3.  CNTLR şcolarizează preşcolari şi elevi în următoarele nivele de învăţămînt: 

 învăţământ preşcolar (grădiniţă) - nivel 0 ISCED:  

corp C - Mociur, corp E – Doman 

 învăţământ primar tradiţional - nivel 1 ISCED: corp B, corp C - Mociur, corp D – Dealu Mare 

 învăţământ primar alternativa Step by Step - nivel 1 ISCED: corp B 

 învăţământ secundar inferior (gimnazial) - nivel 2 ISCED: corp A 

 învăţământ secundar superior (liceal teoretic) - nivel 3 ISCED: corp A 

 învăţământ postliceal - nivel 4 ISCED: Şcoală Postliceală Sanitară, specializările: 

- Asistent Medical Generalist  

- Asistent Medical de Farmacie  

ART. 4.  Principalele atribuţii ale CNTLR sunt: 

a) aplică planurile cadru conform nivelului de învățământ, filierei și specializării pentru clasele care 

funcționează în unitate;  

b) aplică politicile şi strategiile educaționale ale ministerului de resort la nivelul unității școlare; 
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c) desfășoară activităţi de predare-învăţare-evaluare cu respectarea standardelor naţionale/ 

indicatorilor de performanţă și a programelor școlare aprobate pentru fiecare disciplină de 

învățământ; 

d) desfășoară activități culturale și cu caracter educativ cu și pentru elevi și preșcolari;  
 

 

ART. 5.  Principiile care guvernează activitatea CNTLR sunt: 

5 (1) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 

5 (2) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de 

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

5 (3) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultateeducaţionale maxime, 

prin gestionarea resurselor existente; 

5 (4) principiul răspunderii publice - în baza căruia școala răspunde public de performanţaei; 

5 (5) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

5 (6) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 

5 (7) principiul respectării dreptului la opinie al elevuluica beneficiar direct al sistemului de 

învăţământ. 

5 (8) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 

5 (9) principiul incluziunii sociale; 

5 (10) principiul asigurării egalităţii de şanse; 

5 (11) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilorculturale ale 

poporului român; 

5 (12) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 

dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice 

şi religioase; 

5 (13) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, 

prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

5 (14) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi 

doctrine politice; 

5 (15) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea 

activităţilor sportive; 

 

ART. 6.  Educația oferită de CNTLR are ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca 

ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/ abilităţi şi aptitudini, necesare pentru: 

6 (1) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform 

intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

6 (2) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului; 

6 (3) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate; 

6 (4) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii 

durabile;  

6 (5) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională 

şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 

6 (6) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile morale și civice şi a 

respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şicultural. 
 

 

ART. 7.  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CNTLR colaborează cu asociaţiile reprezentative 

ale profesorilor, structurile asociative reprezentative ale părinţilor, structurile asociative ale şcolilor de 

stat, particulare şi confesionale, Consiliul Minorităţilor Naţionale, sindicatele reprezentative din 

învăţământ, asociaţiile reprezentative ale elevilor, autorităţile administraţiei publice, mediul de afaceri şi 

organizaţiile neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative/ federaţii ale furnizorilor de 

servicii sociale, instituţii de învăţământ superior şi cu alţi factori abilitaţi. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu 

toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul reprezentativ al 

părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale, precum 

și cu reprezentanții agenților economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic și/sau 

în desfășurarea instruirii practice a elevilor. 
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ART. 8.  (1) Structura de personal și organizarea acestuia sunt stabilite prin organigrama CNTLR 

prezentată în anexa 4 la prezentul regulament, parte integrantă a acestuia, prin statele de funcții și prin 

proiectul de încadrare.  

(2) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul 

de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățământ. 

 

ART. 9.  (1) Proiectul anual de încadrare al CNTLR este propus de director. În alcătuirea acestuia 

directorul ține cont de: 

 planurile-cadru în vigoare 

 respectarea legislației specifice 

 resursele materiale și umane de care dispune școala 

 principiul continuității 

 necesitatea încadrării în costurile standard 

 solicitările elevilor și ale părinților acestora 

 performanțele obținute de cadrele didactice cu elevii claselor la care predau 

 modul în care cadrele didactice și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute în fișa postului în anul școlar 

precedent 

 asigurarea încadrării titularilor în conformitate cu pregătirea de specialitate și cu respectarea 

prevederilor legale  

(2) Proiectul anual de încadrare se discută în cadrul comisiilor metodice / catedrelor care funcționează la 

nivelul CNTLR. În urma acestor discuții, în baza unor propuneri argumentate, se pot aduce modificări cu 

acordul cadrelor didactice implicate. În cazul în care nu există acordul cadrelor implicate decizia aparține 

directorului, în urma consultării șefului de comisie metodică/catedră. 

(3) Proiectul anual de încadrare se dezbate în Consiliul profesoral și se avizează conform de către acesta. 

Hotărârea se ia prin vot deschis, cu majoritate simplă.  

(4) Proiectul anual de încadrare avizat conform de către Consiliul profesoral se înaintează spre aprobare 

Consiliului de administrație. Hotărârea se ia prin vot secret cu numărul de voturi prevăzut pentru cazurile 

care privesc angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea 

personalului unităţii.    

 

ART. 10.  (1) CNTLR este condus de Consiliul de administrație, de director și după caz de directorii 

adjuncți.  

(2) Consiliul de administraţie al CNTLR se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu, 

elaborat şi aprobat de acesta, prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament  şi parte integrantă a acestuia. 

(3) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile 

conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu 

prevederile prezentului regulament și cele ale contractului de muncă aplicabil. 

(4) Atribuțiile și responsabilitățile directorilor adjuncți sunt stabilite prin decizie a directorului, prin 

hotărâri ale consiliului de administrație sau derivă din calitatea pe care o au în diversele comisii cu 

caracter permanent care funcționează la nivelul CNTLR. 

 

ART. 11.  (1)În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art. 

22 din OMENCȘ 5079/2016, directorul emite decizii și note de serviciu. 

(2) Directorul poate delega, prin decizie,  o parte din atribuții și responsabilități către directorii adjuncți 

sau către alți angajați CNTLR. Pentru atribuțiile și responsabilitățile delegate răspunderea revine în 

întregime personelor nominalizate. 

(3) Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

(4) Directorul este președintele consiliului de administrație și prezidează ședințele acestuia. 
(5) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general. 

 

ART. 12.  (1) Directorul este ajutat în activitatea sa de către directorii adjuncți. CNTLR are normate 

două posturi de director adjunct.   
(2) Directorii adjuncți exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia. Sfera de 

competență și responsabilitățile fiecărui director adjunct sunt stabilite prin decizie de către directorul 

CNTLR. 
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(3) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unității de 

învățământ. 

 

ART. 13.  Personalul didactic auxiliar și nedidactic din CNTLR este organizat în următoarele 

compartimente de specialitate: 

19 (1) Compartimentul financiar-contabil care cuprinde: 

- administrator financiar - contabil șef 

19 (2) Compartimentul secretariat-arhivă care cuprinde:  

- secretar șef  

- secretar 

19 (3) Compartimentul tehnic-administrativ care cuprinde: 

- administrator financiar – patrimoniu 

- îngrijitoare 

- muncitor de întreținere 

- paznic 

- şofer 

19 (4) Compartimentul didactic care cuprinde: 

- bibliotecar 

- mediator școlar 

 

ART. 14.  Gestiunea resurselor materiale ale CNTLR se realizează prin intermediul administratorului 

financiar – patrimoniu care coordonează activitatea personalului nedidactic.  

(2) Activităţile din domeniul financiar-contabil sunt realizate de către un administrator financiar – 

contabil șef. 

 

ART. 15.  În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, 

personalul din CNTLR are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită 

profesională şi morală stabilite de Codul de etică și conduită a personalului din CNTLR prevăzut în anexa 

3 la prezentul regulament şi parte integrantă a acestuia. 

 

ART. 16.  Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuţii: 

1) gestionează lucrările care intră în aria de competenţe stabilite prin fişa postului; 

2) aplică normele, hotărârile Guvernului, instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice şi ale 

Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, precum şi măsurile stabilite la nivelul 

inspectoratelor şcolare  și autorităților locale de către personalul cu atribuţii în domeniu, în ceea 

ce privește exercițiul financiar al CNTLR; 

3) întocmeşte financiar-contabil bugetul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum 

şi toate lucrările de planificare financiară la nivelul CNTLR; 

4) întocmeşte lucrările pentru finanţare şi realizează toate operaţiunile financiar-contabile la nivelul 

CNTLR; 

5) efectuează plăți în limitele creditelor aprobate și ale disponibilului existent; 

6) realizează evidenţe contabile la zi privind operaţiunile financiar-contabile; 

7) asigură evidenţa bunurilor aflate în gestiunea CNTLR; 

8) exercită, conform legii, controlul preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor 

centralizate ale CNTLR; 

9) întocmeşte dările de seamă contabile ale CNTLR; 

10) inventariază periodic şi verifică gestiunile, pentru patrimoniul propriu, organizează, ţine evidenţa 

şi urmăreşte debitorii litigioşi şi lichidarea creditelor; 

11) angajează, în condiţiile legii, transferul de bunuri între CNTLR către alte instituţii publice; 

12) analizează şi supune spre aprobare casarea bunurilor uzate moral şi fizic, la propunerea comisiei 

de casare; 

13) colaborează cu compartimentul secretariat pentru stocarea şi actualizarea informaţiilor; 

14) acordă asistenţă angajaților CNTLR în ceea ce privește problemele financiar-contabile; 

15) îndeplineşte alte servicii care derivă din legi, hotărâri ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale 

Ministerului Educaţiei Naționale şi ale Ministerului Finanţelor Publice; 

16) exercită controlul preventiv propriu asupra operaţiunilor financiare în condiţiile legii; 
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17) monitorizează finanţarea de bază a CNTLR; 

18) avizează documentele care atrag răspunderea patrimonială şi financiară a CNTLR; 

19) colaborează activ la întocmirea, completarea şi actualizarea Registrului pentru managementul 

riscurilor; 

20) dezvoltă şi utilizează canalele de comunicare cu ISJ Caras-Severin, autoritățile locale, 

administrația financiară a municipiului Reșița; 

21) asigură liberul acces la informaţiile de interes public. 

22) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului. 

23) sprijină activitatea responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul CNTLR cu informaţii 

specifice în funcţie de natura achiziţiei (la întocmirea caietului de sarcini, caracteristici ale 

produselor, serviciilor etc.) 

24) întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al 

CNTLR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în funcţie 

de gradul de prioritate şi calendarul acţivităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, anual, în 

cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi completa în 

funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de administrație şi avizul 

compartimentului financiar-contabil. 

 
 

ART. 17.  Compartimentul secretariat-arhivă are următoarele atribuţii: 

 

1) gestionează lucrările care intră în aria de competenţe stabilite prin fişele individuale ale 

posturilor 

2) asigură fluxul informaţional în interiorul CNTLR; 

3) asigură acţiuni de inventariere, îndosariere, depozitare şi conservare a documentelor din arhivă;  

4) asigură securitatea documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale învigoare;  

5) organizează programul de audienţe al directorului/directorilor adjuncți; 

6) monitorizează fluxul documentelor şi al corespondenţei la nivelul CNTLR, atât în format letric 

cât și în format electronic; 

7) realizează activităţi de relaţii cu publicul şi protocol; 

8) întocmeşte,actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului; 

9) gestionează împreună cu alte persoane numite prin decizie a directorului baza de date SIIIR la 

nivelul CNTLR; 

10) asigură comunicarea cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea,ISJ Caraș-

Severin, Ministerul Educaţiei Naționale, autoritățile locale etc.; 

11) monitorizează fluxul documentelor şi al informaţiilor în sistem electronic, la nivelul CNTLR; 

12) monitorizează apariţia legislaţiei aplicabile în învățământ, precum și în domeniul salarizării şi 

normării personalului din învăţământ; 

13) sprijină îndeplinirea atribuţiilor comisiei pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

comunicând necesităţile şi priorităţile departamentelor/serviciilor în vederea întocmirii planului 

anual de achiziţii publice, colaborând, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 

complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurilor de 

atribuire 

14) întocmeşte planul managerial anual propriu și raportul anual de activitate; 

15) întocmeşte statulde personal al CNTLR, şi îl înaintează pentru aprobare anuală de către Consiliul 

de administrație și spre  validare de către ISJ Caraș-Severin, ori de câte ori este nevoie; 

16) întocmeşte statele de plată pentru personalul propriu al CNTLR; 

17) completează REVISAL; 

18) respectă prevederile legale în raporturile de muncă,în salarizarea personalului angajat din 

aparatul propriu al CNTLR şi acordă toate drepturile cuvenite angajaților în baza hotărârilor 

Consiliului de administrație, a deciziilor directorului și a legislației în vigoare; 

19) asigură liberul acces la informaţiile de interes public. 

20) întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al 

CNTLR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în 
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funcţie de gradul de prioritate şi calendarul activităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, 

anual, în cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi 

completa în funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de 

administrație şi avizul compartimentului financiar-contabil. 
 

ART. 18.  Compartimentul tehnic-administrativ are următoarele atribuţii: 

1) dezvoltă şi modernizează baza didactico-materială a CNTLR; 

2) analizează şi centralizează necesarul materialelor de secretariat, administraţie şi gospodăreşti,de 

combustibil, de energie termică şi electrică pentru CNTLR; 

3) achiziţionează şi întreţine bunurile din dotarea CNTLR, conform prevederilor legale; 

4) elaborează documentaţiile tehnice pentru lucrările aprobate pentru CNTLR; 

5) organizează activităţile de licitaţie pentru adjudecarea proiectelor şi executarea lucrărilor la noile 

obiective, precum şi achiziţiile publice de bunuri pentru CNTLR; 

6) controlează executarea în bune condiţii a lucrărilor prevăzute în programul de investiţii al 

CNTLR;  

7) organizează activităţile de recepţie a obiectivelor realizate ce se pun înfuncţiune pentru CNTLR; 

8) întocmeşte şi păstrează cărţile tehnice ale construcţiei pentru obiectivele de investiţii 

recepţionate; 

9) întocmeşte evidenţa patrimoniului CNTLR şi păstrează documentele legale care atestă 

apartenenţa obiectivelor de patrimoniu; 

10) informează Consiliul de administrație despre toate acţiunile întreprinse privind problemele legate 

de patrimoniul CNTLR; 

11) exercită atribuţiile compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie 

publică conform procedurilor legale în vigoare; 

21) dezvoltă şi utilizează canalele de comunicare cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ 

din reţea, ISJ Caraș-Severin, Ministerul Educaţiei Naționale, autoritățile locale etc.; 

12) gestionează baze de date cu caracter specific activităţii compartimentului; 

13) colaborează cu Compartimentul financiar-contabil pentru realizarea execuţiei bugetare, 

decontarea lucrărilor de investiţii, elaborarea bugetului propriu al CNTLR;  

14) face parte din comisiile care analizează şi aprobă casarea bunurilor uzate moralşi fizic la nivelul 

CNTLR; 

15) asigură liberul acces la informaţiile de interes public. 

16) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului. 

17) întocmeşte planul propriu de achiziţii în vederea întocmirii planului anual de achiziţii publice al 

CNTLR. Acesta se elaborează ţinând cont de necesităţile obiective de produse şi servicii, în 

funcţie de gradul de prioritate şi calendarul acţivităţilor anuale. Propunerile se înaintează în scris, 

anual, în cursul primei săptămâni a lunii decembrie. Programul de achiziţii se poate modifica şi 

completa în funcţie de asigurarea surselor de finanţare numai cu aprobarea Consiliului de 

administrație şi avizul compartimentului financiar-contabil. 

 

ART. 19.  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE) 

19 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (CPPESE) este un 

cadru didactic titular, ales de Consiliul profesoral, aprobat de către Consiliul de administrație și numit 

prin decizie a directorului pentru o perioadă de un an. 
19 (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 
extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 
primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului 
elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

19 (3) CPPESE îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei 

Naţionale privind educaţia formală şi nonformală. 

19 (4) CPPESE are următoarele atribuții: 

 coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală; 

 avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; 

 avizează planificările pentru ora de Consiliere și orientare;  
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 elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de 

către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, 

asociaţiei de părinţi şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie 

 colaborează cu comisiile care funcționează în CNTLR, elaborează, propune şi implementează 

proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a 

violenţei, a delincvenţei juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de 

educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educație 

rutieră, protecție civilă; 

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

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea acestora și a părinților; 

 analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul CNTLR, situația disciplinară a 

elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;  

 prezintă consiliului de administrație rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; 

 diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

 facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 

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

susținătorii legali pe teme educative; 

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

CNTLR; 

 facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 

parteneriat educaţional. 

 este președintele Comisiei diriginților şi al Comisiei pentru programe și proiecte educative 

 coordonează activitatea Consiliului elevilor din CNTLR 

 coordonează activitățile care se desfășoară în timpul săptămânii ”Școala altfel” 

 diseminează în CNTLR Calendarul proiectelor educative la nivel naţional, județean și local 

 facilitează activitățile cercurilor și cluburilor elevilor care funcționează în CNTLR 

 întocmește plan managerial anual și raport de activitate semestrial/anual 

 avizează toate proiectele educative școlare și extrașcolare desfășurate în CNTLR și alcătuiește o 

bază de date cu acestea 

 facilitează încheierea de parteneriate educaționale și alcătuiește o bază de date cu acestea 

 facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există 

şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative”. 
 

19 (5) Portofoliul CPPESE cuprinde cel puțin următoarele documente:  

 oferta educaţională a unității de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 

 planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare; 

 planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor 

şcolare; 

 programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

 programe educative de prevenţie şi intervenţie;  

 modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor; 

 măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare; 

 rapoarte de activitate semestriale si anuale;  

 documente care reglementează activitatea extrașcolară; 

 graficul inspecţiei la orele de dirigenţie; 

 contribuţii personale în cercetarea ameliorativă a problematicii postului; 

 situaţia acţiunilor metodice şi de perfecţionare organizate cu cadrele didactice în colaborare cu 

diferite instituţii; 

 rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice obţinute la concursuri, festivaluri etc.; 

 Calendarul proiectelor educative la nivel naţional, județean, local; 

 evidenţa documentelor specifice primite de la ISJ Caraș-Severin; 

 proiecte şi programe în parteneriat; 

 Consiliul elevilor la nivel de şcoală; 

 Comitetul de părinţi la nivel de şcoală; 

 Graficul orelor de dirigenţie. 
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Cap. II COMISII CARE FUNCȚIONEAZĂ LA NIVELUL CNTLR 

 

ART. 20.  (1) În CNTLR funcționează următoarele comisii: 
 

 Comisiile metodice; 

 Comisia diriginților; 

 Comisia pentru programe și proiecte educative; 

 Comisia pentru promovarea imaginii şcolii; 

 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Comisia pentru monitorizarea frecvenţei la cursuri, combaterea absenteismului și a 

abandonului școlar; 

 Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special integrat); 

 Comisia pentru burse, rechizite și alte forme de sprijin material; 

 Comisia de sănătate și securitate în muncă; 

 Comisia pentru situații de urgență; 

 Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică; 

 Comisia de etică și deontologie; 

 Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare; 

 Comisia de gestionare SIIIR; 

 Comisia pentru curriculum; 

 Comisia pentru control managerial intern; 

 Comisia pentru întocmirea orarului; 

 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;   

 Echipa de gestionare a riscurilor 
 

(2) Componența nominală a comisiilor cu caracter permanent care funcționează la nivelul CNTLR este 

avizată inițial de către Consiliul profesoral, aprobată de către Consiliul de administrație și apoi se emite 

decizia directorului CNTLR în acest sens. 
 

(3) Calitatea de membru în o comisie cu caracter permanent din CNTLR se consemnează în fișa postului, 

iar atribuțiile/responsabilitățile stabilite prin prezentul regulament completează fișa postului cadrului 

didactic respectiv.   

 

ART. 21.  Comisiile metodice 

21 (1) Comisia metodică reprezintă forma de organizare a activităţii personalului didactic din CNTLR 

și se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe  discipline înrudite sau arii curriculare. 
 

21 (2) În CNTLR se organizează și funcționează, prin decizie a directorului CNTLR, cu aprobarea 

Consiliului de administrație, în urma consultării Consiliului profesoral, următoarele comisii metodice: 

 Comisia metodică pentru învățământ preşcolar şi primar: 

- subcomisia pentru învățământ tradițional 

- subcomisia Step by Step; 

 Comisia metodică pentru Limba română și comunicare; 

 Comisia metodică pentru limbi moderne; 

 Comisia metodică matematică, informatică și tehnologii; 

 Comisia metodică ştiinţe (fizică, chimie și biologie); 

 Comisia metodică om și societate; 

 Comisia metodică arte, educație fizică și sport; 

 Comisia metodică pentru școala postliceală: 

- subcomisia asistent medical generalist 

- subcomisia asistent medical de farmacie 
 

21 (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales 

prin vot secret de către membrii comisiei și numit anual prin decizie a directorului CNTLR. 
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21 (4) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei 

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

sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de directorul CNTLR. 
 

21 (5) Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:  

 stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează auxiliarele 

didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale 

copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor 

naţionale; schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este 

prevăzută în Anexa __________ la prezentul regulament; 

 elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

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

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor;  

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

planificărilor semestriale; 

 elaborează instrumente de evaluare şi notare;  

 analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;  

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

elevilor la disciplina/disciplinele respective; 

 planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;  

 organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru 

examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - lecţii demonstrative, schimburi de 

experienţă etc.;  

 implementează standardele de calitate specifice;  

 realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.  
 

 

21 (6) Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:  

 organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice, respectiv : 

- întocmeşte planul managerial al comisiei 

- coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei 

- elaborează rapoarte şi analize 

- propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu 

membrii comisiei metodice 

- întocmeşte şi completează dosarul (portofoliul) catedrei;  

 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; 

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

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

metodice;  

 propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;  

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

de activitatea profesională a membrilor comisiei;  

 are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu 

acceptul conducerii acesteia;  

 efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; 

 elaborează semestrial un raport asupra activităţii comisiei metodice, pe care îl prezintă în consiliul 

profesoral;  

 îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie. 

 

21 (7) Dosarul (portofoliul) comisiei metodice cuprinde cel puțin următoarele documente :  

 Decizia de constituire a comisiei 

 Decizia de numire a coordonatorului comisiei  

 Componenţa comisiei metodice : 

- CV – urile cadrelor didactice, în format european, actualizate ; 

- Gradul didactic ; 
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- Vechimea în învăţământ ; 

- Încadrarea fiecărui cadru didactic ; 

- Orarul fiecărui cadru didactic ; 

- Atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice ; 

- Repartizarea cadrelor didactice debutante pe lângă un tutore din şcoală ; 

 Structura anului şcolar; 

 Planurile – cadru în vigoare; 

 Programe şcolare în vigoare; 

 Planificările calendaristice avizate de responsabilul comisiei și aprobate de director; 

 Lista manualelor și auxiliarelor utilizate la fiecare clasă; 

 Planul managerial al comisiei metodice; 

 Procesul verbal prin care responsabilul comisiei stabilește un cadru didactic cu experienţă pentru a 

consilia activitatea debutantului (aflat în primii 2 ani de activitate); 

 Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut; 

 Rapoarte de activitate semestriale/anuale ale fiecărui membru al comisiei; 

 Analiza de nevoi (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) – în baza căreia se va 

elabora planul managerial pentru anul şcolar curent 

 Procedurile comisiei  

 Lista nevoilor de formare pentru fiecare membru al comisiei metodice  

 Lista cursurilor de formare finalizate de catre fiecare membru al comisiei metodice, cu 

specificarea nr. credite transferabile acumulate.  

 Rezultatele obţinute la probele de evaluare aplicate la nivelul comisiei metodice (evaluare iniţială, 

evaluare finală – la sfârşit de semestru şi an şcolar) – interpretate statistic (procentual) 

 Lista cursurilor opţionale care se derulează la fiecare clasă, fișa de avizare a opționalului și  

programele avizate de inspectorul de specialitate; 

 Graficul semestrial al activităţilor comisiei metodice; 

 Graficul activităţilor de educaţie remedială și graficul activităților pentru performanță; 

 Procesele-verbale de la activităţile metodice; 

 Proiectele lecţiilor susţinute în cadrul comisiei metodice; 

 Fişele de asistenţă, întocmite de responsabilul comisiei metodice cu prilejul asistenţelor efectuate 

membrilor comisiei;  

 Fişele de interasistenţă; 

 Materiale suport (acte normative - metodologii, programe, ș.a.) în format electronic; 

 Probe de evaluare (iniţială, finală, sumativă) aplicate, rezultatele testelor – măsurare, interpretare; 

 Concursuri școlare de specialitate organizate în școală; 

 Cercuri /ansambluri ale elevilor/ reviste școlare/ alte activități propuse de comisia metodică; 

 Parteneriate, proiecte  în derulare, în care sunt implicați membrii comisiei; 

 Referate şi proiecte (susţinute în cadrul activităţilor Comisiei metodice); 

 

ART. 22.  Comisia diriginţilor (CD) 
 

22 (1) CD reprezintă forma de organizare a activităţii cadrelor didactice care îndeplinesc funcţia de 

diriginte. CD este numită anual, prin decizie a directorului CNTLR. Funcţia de diriginte devine 

obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate; 
 

22 (2) Activitatea CD este coordonată de Coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare (CPPESE). Acesta este ajutat în activitatea sa de către câte un responsabil pentru fiecare 

nivel de învăţământ (primar, gimnazial, liceal şi postliceal), aleşi prin vot deschis de către membrii CD. 
 

22 (3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin semestrial sau de câte ori directorul ori membrii CD 

consideră că este necesar. 
 

22 (4) Atribuţiile CD:  

 Monitorizează parcurgerea la orele de dirigenţie a programei pentru Consiliere şi orientare.  

 Stabileşte măsuri unitare pentru organizarea activităţilor de support educaţional şi consiliere 

pentru părinţi (graficul şi tematica şedinţelor cu părinţii etc.)  

 Implementează şi elaborează standardele de calitate specifice activităţii de diriginte 

 Asigură planificarea tezelor cu respectarea prevederilor legale; 
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 Asigură canale de comunicare cu Consiliul reprezentativ al elevilor şi cu reprezentanţii părinţilor 

din CNTLR ; 

 Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor;  
 

22 (5) Atribuțiile/responsabilitățile cadrelor didactice învestite cu funcția de diriginte sunt prevăzute în 

capitolul 2, secțiunea 2 din ROFUIP aprobat prin OMENCȘ 5079/2016.   
 

22 (6) Dosarul (portofoliul) dirigintelui cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Colectivul clasei 

 Fișele de caracterizare psihopedagogică a fiecărui elev 

 Componența nominală a consiliului clasei 

 Orarul clasei 

 Tabel nominal privind opțiunile religioase ale elevilor 

 Tabel nominal privind limbile moderne studiate de fiecare elev 

 Tabel nominal privind predare-primirea mobilierului școlar din sala de curs  

 Tabel nominal privind predarea-primirea manualelor școlare distribuite gratuit 

 Tabel nominal privind elevii care fac naveta 

 Tabel nominal privind elevii care beneficiază de burse sau alte forme de sprijin material 

 Tabel cu elevii aflați în situații de risc (situație materială grea, orfani, familii monoparentale, 

părinți plecați în străinătate, elevi care suferă de boli cronice etc.)  

 Normele SSM, PSI și SU aprobate pentru activitatea școlară în CNTLR și tabelele nominale 

privind prelucrarea acestor norme (înregistrate în secretariat); 

 Planificarea serviciului pe clasă 

 Planificarea serviciului pe școală (dacă este cazul) 

 Comitetul de părinți 

 Analiza (în dinamică) a situației la învățătură 

 Elevi cu rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară  

 Situația elevilor problemă 

 Activități extrașcolare 

 Planificarea ședințelor cu părinții (înregistrată în secretariat) 

 Situația absenteismului/abandon școlar 

 Procesele-verbale de la ședințele cu părinții (înregistrate în secretariat) 

 Structura anului școlar 

 Programa pentru ”Consiliere și orientare” 

 Planificările calendaristice pentru ora de dirigenție avizate CPPESE și aprobate de director 

 Motivările prezentate pentru absențe 

 Copii după scutirile medicale pentru ora de educație fizică 

 Dovezi ale comunicării cu părinții (scrisori, avize de exmatriculare, notificări privind nr. de 

absențe sau acte de indisciplină) înregistrate în secretariat. 
 

22 (7) Dosarul (portofoliul) comisiei metodice cuprinde cel puțin următoarele documente :  

 Decizia de constituire a comisiei 

 Decizia de numire a CPPESE 

 Graficul orelor de dirigenție 

 Structura anului şcolar; 

 Programe pentru ”Consiliere și orientare” în vigoare; 

 Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut; 

 Analiza de nevoi (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) – în baza căreia se 

întocmește un grafic de activități ; 

 Baze de date la nivelul CNTLR privind absenteismul, elevii în situații de risc, cazurile de 

indisciplină, elevii care fac naveta etc.  

 Procedurile comisiei  

 Graficul semestrial al activităţilor comisiei metodice; 

 Procesele-verbale de la ședințele comisiei; 

 Fişele de asistenţă, întocmite de responsabilul comisiei metodice cu prilejul asistenţelor efectuate 

membrilor comisiei; 
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 Fişele de interasistenţă ; 

 Materiale suport; 

 Parteneriate, proiecte  în derulare, în care sunt implicați membrii comisiei; 

 Referate susţinute în cadrul activităţilor comisiei 

 

ART. 23.  Comisia pentru programe şi proiecte educative (CPPE) 
 

23 (1) CPPE are rolul: 

 de a gestiona la nivelul CNTLR toate programele și proiectele educative; 

 de a asigura logistic desfășurarea programelor și proiectelor educative aprobate de către CA 

 de a sprijini și încuraja cadrele didactice pentru implicarea în programe și proiecte educative 

internaționale, naționale, județene și locale; 

 de a iniția programe și proiecte educative la nivelul CNTLR 

 sprijină coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (CPPESE) în 

coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activității educative nonformale din CNTLR; 

 gestionează împreună cu CPPESE activitățile desfășurate în săptămâna ”Școala altfel” 

 răspunde de organizarea și desfășurarea ”Balului bobocilor” 

 

23 (2) CPPE este numită anual prin decizie a directorului, la propunerea Coordonatorului pentru 

programe și proiecte educative școlare și extrașcolare, care este și președintele acesteia. 
 

23 (3) Comisia se întrunește lunar și adoptă hotărâri prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

23 (4) În cadrul CPPE sunt cuprinși reprezentanți ai elevilor și ai părinților, tutorilor sau ai 

susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv comitetul reprezentativ al 

părinților. 

 

ART. 24.  Comisia pentru promovarea imaginii şcolii (CPI) 
 

24 (1) CPI acționează pentru: 

 creșterea notorietății și construirea unei imagini pozitive în comunitate 

 întărirea imaginii CNTLR prin asigurarea unei comunicări instituţionale şi interinstituţionale 

 construirea unui climat de încredere şi simpatie din partea societății civile 

 promovarea valorilor școlii 

 crearea și dezvoltarea de canale de comunicare cu părinții, mass-media, ONG-uri etc.  

 promovareaCNTLR prin mijloace informatice (pagini web, forum-uri, etc.); 
 

24 (2) CPI este numită anual prin decizie a directorului și are următoarea componență: 

 Președinte : director 

 Vicepreşedinţi : directorii adjuncţi 

 Membrii: 4 cadre didactice, câte unul pentru învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal 
 

24 (3) CPI se întrunește lunar la convocarea președintelui și ia hotărâri prin vot deschis cu majoritate 

simplă. 
 

24 (4) Atribuțiile/responsabilitățile CPI sunt: 

 întocmește planul anual de promovare a imaginii CNTLR 

 elaborează și coordonează campania de promovare a ofertei educaționale a CNTLR 

 asigură informarea, participarea și materialele informative pentru reprezentanții mass-media 

pentru toate activitățile CNTLR (materialele transmise către mass-media trebuie să fie avizate de 

către director/director adjunct)  

 organizează zilele porţilor deschise 

 organizează şi/sau asigură participarea reprezentanților CNTLR la acţiuni de promovare a 

experienţei ştiinţifice, didactice şi metodice 

 monitorizează aparițiile în mass-media a activităților derulate în/de CNTLR 

 elaborează raport semestrial/anual de activitate 

 asigură accesul la informațiile de interes public din CNTLR 
 

24 (5) Proceduri minimale ce trebuie elaborate: 

 Procedura privind accesul la informațiile de interes public 
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 Procedura de comunicare cu mass-media 

 Procedura de monitorizare a informațiilor apărute în mass-media 

 Procedura de culegere a datelor pentru promovarea imaginii CNTLR 
 

24 (6) Portofoliul CPI va cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a comisiei 

 Planul anual de promovare a imaginii școlii 

 Procesele-verbale de la ședințele comisiei 

 Dovezi ale activităților de promovare 

 Lista reprezentanților mass-media și datele de contact 

 Lista documentelor de interes public 

 Procedurile elaborate 
 

ART.25. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEV) 
 

25 (1) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei din CNTLR acţionează pentru prevenirea și 

eliminarea violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în 

unitățile de învățământ, aprobată prin OMECT 1409/ 29.06.2007; precum și pentru prevenirea și 

eliminarea faptelor de corupție și discriminării 
 

25 (2) Atribuţiile comisiei sunt: 

 identificarea principalelor forme ale violenței în școală; 

 identificarea principalelor cauze generatoare ale violenței în școală; 

 conceperea unor modalități de acțiune pentru prevenirea timpurie a violenței; 

 prevederea unor modalități de reacție rapidă și echilibrată în cazul declanșării faptelor de violență, 

în cazuri de discriminare; 

 promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile comunității pentru prevenirea și 

combaterea actelor de violență în mediul școlar, pentru eliminarea faptelor de corupție, a discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 susținerea familiilor în ceea ce privește rolul lor în prevenirea și combaterea actelor de violență în 

mediul școlar; 
 

25 (3) Comisia se organizează şi operează în baza următoarelor acte normative: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016; 

 Statutul elevului aprobat prin OMENCȘ nr 4742/ 10.08.2016 

 Strategia Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de 

violență în unitățile de învățământ preuniversitar, Anexa la OMECT nr. 1409/27.06.2006; 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Legea nr. 29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ; 

 Legea nr.  272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 OMECT nr. 1.540/ 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi 

aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi; 

 Legea 61/2013 pentru modificarea OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare; 

 OMECT 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculum-ul școlar; 

 Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. 
 

25 (4) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității este formată din: 

- directorul unității de învățământ - preşedinte; 

- un director adjunct; 

- coordonatorul de proiecte și programe educative; 

- 3 reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de Consiliul Profesoral; 

- 1 reprezentant ai autorității publice locale; 

- 3 reprezentanți ai asociației de părinți aleși de Consiliul reprezentativ al părinților; 
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- 3 elevi (1 de gimnaziu şi 2 de liceu) aleși de Consiliul elevilor; 
 

25 (4) Secretarul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității va fi unul din reprezentanții cadrelor didactice, ales de către 

membrii comisiei; 
 

25 (5) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității se stabilește prin decizia directorului unității de 

învățământ. 
 

25 (6) Ședințele Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității vor avea loc lunar. Convocarea membrilor la ședințele 

Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității se va realiza de către secretarul comisiei prin convocator sau prin e-mail. 

Hotărârile Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității vor fi luate prin vot deschis cu 2/3 din voturile celor prezenţi. 
 

25 (7) Atribuții comisiei sunt: 

 elaborează și adoptă anual, până la data de 30 septembrie, Planul operațional al CNTLR privind 

reducerea fenomenului violenței în mediul școlar;  

 monitorizează și evaluează modul de aplicare a Planului operațional al CNTLR privind reducerea 

fenomenului violenței în mediul școlar; 

 este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul CNTLR, a prevederilor Planului cadru teritorial 

comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ.  

 are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și 

ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în CNTLR; 

 elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din CNTLR; 

 propune Consiliului de administraţie măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a 

situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a 

preșcolarilor/elevilor și a personalului din CNTLR și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și 

în zonele adiacente CNTLR; 

 gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali; 

 sesizează conducerea şcolii şi Comisia judeţeană pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în legătură cu 

fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

 analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

 urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei în CNTLR;  

 centralizează lunar situațiile de violență semnalate de către învățători/diriginți; 

 propune măsuri de prevenire și combatere a actelor de violență, de soluționare a cazurilor de 

discriminare; 

 sesizează autoritățile competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

 monitorizează acțiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității 

 elaborează semestrial un raport de activitate raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse 

pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și 

de violență în CNTLR; 
 

25 (8) Portofoliul comisiei cuprinde cel puţin următoarele documente: 

 Decizia de numire a Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Componența nominală și responsabilitățile membrilor; 

 Regulamentul Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Planul operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar; 
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 Planificarea anuală a activităților pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, 

pentru eliminarea faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Proiecte educaționale pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității avizate de conducerea școlii/ ISJ/CJRAE; 

 Parteneriate încheiate cu instituțiile abilitate pentru derularea proiectelor educaționale/activităților 

extracurriculare; 

 Rapoarte de la activitățile extracurriculare desfășurate pentru prevenirea și combaterea violenței în 

mediul școlar, pentru eliminare faptelor de corupție, a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității; 

 Tabele centralizatoare lunare privind situațiile de violență la nivelul școlii; 

 Fișele de înregistrare a cazurilor de violență; 

 Chestionare  adresate elevilor/părinților/cadrelor didactice în scopul identificării formelor de 

agresivitate in școală, a cauzelor care o determină și a măsurilor care se impun; 

 Rapoartele semestriale de activitate ale comisiei; 

 Procedurile elaborate 
 

25 (9) Procedurile minimale care trebuie elaborate: 

 Procedura privind prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

 Procedura privind accesul în unitatea de învățământ/paza și protecția elevilor; 

 

ART.26. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei la cursuri, combaterea absenteismului şi 

abandonului şcolar (CMFCAAS) 
 

26 (1) CMFCAAS are ca domeniu de activitate stabilirea modului de realizare a activităţilor de 

monitorizare, prevenire şi combatere a absenteismului şcolar, aplicarea  prevederilor dispoziţiilor Legii 

1/2011, cu     modificările și completările ulterioare, deoarece absenteismul alimentează insuccesul şcolar 

şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie. 
 

26 (2) Obiectivele CMFCAAS sunt: 

 Investigarea fenomenului de absenteism școlar – nivel, cauze, tendințe;  

 Elaborarea și aplicarea unui program de prevenire și combatere a absenteismului. 

 Elaborarea unor instrumente de lucru standardizate (proceduri) privind prevenirea, monitorizarea, 

remedierea și combaterea fenomenului absenteismului.  

 Monitorizarea absenţelor elevilor împreună cu profesorii diriginţi. 

 Aplicarea de chestionare privind fenomenul de absenteism elevilor şi părinţilor acestora. 

 Intervenția cu ajutorul psihologului şcolar în aplicarea programului de prevenire și remediere a 

fenomenului absenteismului la clasele de elevi cu un absenteism ridicat 
 

26 (3) CMFCAAS este formată din mai mulţi membri, numiți prin decizie a directorului pentru o 

perioadă de 1 an: 

 Președintele: un director adjunct 

 Membrii: 

- consilierul școlar  

- 3 cadre didactice  
 

26 (4) CMFCAAS se întrunește lunar sau la convocarea președintelui ori de câte ori este 

necesar.Convocarea membrilor comisiei este făcută în scris, prin e-mail sau notă de serviciu,  de către 

directorul adjunct/responsabilul acesteia.Hotărârile comisiei se iau prin votul deschis al membrilor.  
 

26 (5) CMFCAAS are următoarele atribuții: 

 asigură cunoaşterea de către elevi şi profesori a prevederilor ROFUIP și ROI;  

 urmăreşte aplicarea ROFUIP și ROI pentru absenţe în mod unitar, pentru toţi elevii;  

 monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi 

aplicarea regulamentelor în vigoare.  

 verifică cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri, cât şi situaţia cererilor de învoire 

acordate prin Regulament   

 monitorizează demersurilor întreprinse de consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru 

combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

 elaborează „Planul de măsuri pentru limitarea absenteismului si prevenirea abandonului scolar” 
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 stabilește sarcinile şi circuitul documentelor necesare activităţii de monitorizare, combatere şi 

prevenire a absenteismului şcolar  

 identifică şi raportartează punctelor slabe la nivel de catedra şi de şcoală în ceea ce privește 

absenteismul; 

 colaborează cu toate comisiile educative ale şcolii şi autorităţile comunităţii locale (Poliţia de 

proximitate, jandarmeria, asociaţii şi ONG-uri) în cadrul proiectelor educative derulate. 
 

26 (6) Președintele CMFCAAS are următoarele atribuţii: 

 Asigură conducerea operațională a activităților comisiei 

 Stabilește sarcinile fiecărui membru al comisiei 

 Asigură comunicarea cu conducerea școlii și profesorii diriginți / învățătorii 

 Elaborează planul managerial al comisiei 

 Întocmește raportul anual de activitate al comisiei 
 

26 (7) Membrii CMFCAAS au următoarele atribuţii: 

 Asigură realizarea activităţii procedurale, în conformitate cu normele legale in vigoare 

 Îndeplinesc sarcinile stabilite de președintele comisiei;  

 Elaborează instrumentelor de lucru privind activitatea comisiei;  
 

26 (8) Profesorul în centre şi cabinete de asistentă psihopedagogică din şcoală are următoarele atribuţii: 

 Realizează o bază de date cu elevii care prezintă risc prin prisma fenomenului absenteismului 

şcolar;  

 Planifică și realizează întâlniri periodice cu diriginţii claselor pentru a identifica şi răspunde 

nevoilor acestora în prevenirea și combaterea absenteismului;  

 Planifică și realizează întâlniri periodice cu colectivele de elevi ale şcolii, pe diferite tematici 

solicitate/ problematica absenteismului şcolar;  

 Derulează programe de consiliere individuală / de grup a elevilor cu risc / absenteism şcolar, 

corelate nevoilor individualizate ale acestora;  

 Derulează programe de consiliere individuală / de grup cu părinţii elevilor cu risc de absenteism 

şcolar;  
 

26 (9) Portofoliul CMFCAAS va conține cel puţin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a comisiei; 

 Regulamentul de lucru al comisiei; 

 Planul de măsuri pentru limitarea absenteismului si prevenirea abandonului scolar 

 Fişe de monitorizare a absenţelor, 

 Tabele cu elevii cu risc de absenteism si abandon 

 Chestionare aplicate elevilor şi părinţilor 

 Program al psihologului cu activităţi de intervenţie – prevenţie  

 Rezultate ale aplicării programelor de intervenție. 

 Exemple de bune practică 

 Procedurile elaborate 
 

26 (10) Proceduri minimale care trebuie elaborate de către CMFCAAS sunt:  

 Procedură privind monitorizarea, prevenirea si combaterea absenteismului şcolar în Colegiul 

Naţional Traian Lalescu Reşiţa” 

 

ART. 27.  Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) 
 

27 (1) EGR are atribuții de identificare, evaluare, gestionare și tratare a riscurilor (identificarea și 

implementarea măsurilor de control,  monitorizarea implementării măsurilor de control, revizuirea 

riscurilor) la nivelul CNTLR.  
 

27 (2)  EGR se constituie anual, în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 pentru aprobarea Codului 

managerial intern pentru entitățile publice, Ordinul SGG nr. 200/ 2016 privind modificarea și completarea 

OSGG 400/2015, Ordinul SGG nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului 

de control intern managerial la entităţile publice, prin decizie a directorului, în următoarea componență: 

 Președinte: director adjunct  



 

   17/33 

 

 Membri: 

- secretar 

- contabil 

- bibliotecar 

- un cadru didactic  / secretar EGR 
 

27 (3)Atribuțiile/responsabilitățile EGR sunt: 

  Elaborează Formularul de alertă la riscurilor (pentru fiecare risc nou identificat) 

  Întocmește Registrul de riscuri (la nivel de compartiment și la nivel pe EP) 

  Stabilește Profilul de risc (riscurile semnificative/strategice prioritizate conform tehnicii 

semaforului 

  Realizează Plan de implementare a măsurilor de control (măsurile luate pentru gestionarea 

riscurilor semnificative/strategice 

  Completează Fişă de urmărire a riscurilor (pentru fiecare risc înregistrat în Planul de măsuri 

aprobat) 

 Întocmește raport anual privind activitatea EGR la nivelul CNTLR; 

 

27 (4) EGR se întrunește trimestrial la convocarea președintelui, sau ori de câte ori situația o cere. 

Aceasta se face prin convocator și/sau e-mail. 
 

27 (5) Portofoliul EGR cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a EGR 

 Formularul de alertă la riscurilor 

 Registrul de riscuri 

 Profilul de risc 

 Profilul de risc 

 Fişă de urmărire a riscurilor 

 Raportul anual privind implementarea EGR 

 Legislația aplicabilă în domeniul CMI 

 Procesele verbale ale întrunirilor EGR 

 

ART.28.Comisia internă de evaluare continuă (CIEC) (pentru învățământul special integrat) 

 

28 (1) Comisia internă de evaluare continuă pentru învăţământul special integrat, numită în continuare 

CIEC are ca domeniu de activitate evaluarea continuă a integrării elevilor din învăţământul special incluşi 

în învățământul obligatoriu și orientarea școlară și profesională prin intermediul instituțiilor acreditate. În 

acest sens CIEC acționează pentru: 

 identificarea şi orientarea elevilor  din ciclul primar și ciclul gimnazial către Serviciul de 

Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională de pe lângă Centrul Judeţean de Resurse şi de 

Asistenţă educaţională Caraş-Severin 

 evaluarea de etapă (semestrial şi anual) a progresului şcolar şi al integrării în învățământul 

obligatoriu. 

28 (2) CIEC se organizează și operează în baza: 

 Legea 1/2011 - Legea educației naționale 

 ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C,Ș. nr. 5079/2016 
 

28 (3) CIEC este numită anual prin decizie a directorului CNTLR și este formată din: 

 Președinte: director adjunct 

 Consilierul școlar 

 Responsabilul pentru învățământ primardin comisia diriginţilor 

 Responsabilul comisiei diriginților pentru învățământul gimnazial 

 Responsabilul comisiei diriginților pentru învățământul liceal 

 Reprezentant al părinţilor 

 Un cadru didactic auxiliar având funcția de secretar 
 

28 (4) CIEC stabileşte întâlniri la începutul fiecărui semestru şcolar, în primele 3 (trei săptămâni) sau 

este convocată în cazul unor situaţii limită. Situaţiile limită sunt acte sau fapte pe care elevul inclus le 
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comite sau a căror victimă se află şi care nu au alt obiect de analiză decât în această comisie.Convocarea 

membrilor comisiei este făcută în scris, prin e-mail sau notă de serviciu,  de către președintele acesteia. 
 

28 (5) Hotărârile comisiei se iau prin votul deschis al membrilor și sunt consemnate de către secretarul 

comisiei în procesul verbal al ședinței. 
 

28 (6) CIEC are următoarele atribuţii:  

 completează recomandări către instituțiile acreditate pe baza fișei psihopedagogice împreună cu 

copie după procesul-verbal al Consiliului clasei și a altor documente justificative care să susțină 

recomandarea. 

 Identifică, pe baza informării făcute de învăţători/diriginţi prin intermediul deciziilor luate în 

cadrul Consiliului clasei, elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de adaptare 

comportamentală şi, în urma analizei, îi orientează pentru evaluare instituțiilor acreditate pentru 

această activitate. Cadrul didactic responsabil al clasei în care este înscris elevul semnalat 

informează familia/aparţinătorii legali să participe la acţiunea de evaluare, utilizând instrumentele 

din contractul educațional.  

 Arhivează copii ale certificatelor de orientare şcolară şi profesională precum şi ale certificatelor 

emise de comisia de handicap, revizuind semestrial actualizarea acestora. 

 Urmăreşte înscrierea în documente (catalog, registru matricol, portofoliu educațional) de către 

învăţător/ diriginte a curriculumului adaptat recomandat de către Comisiile interne de evaluare 

continuă. 

 Solicită rapoarte de evaluare a Comisiile interne de evaluare continuă de la Centrele de educaţie 

incluzivă/specială care oferă serviciile programului de sprijin. 

 Evaluează intern progresul de etapă al elevilor din învăţământul special integrat. (Pentru aceasta  

se va elabora o grilă de evaluare.)  

 Informează în scris cadrele didactice (învăţători, diriginţi) cu privire la deciziile luate în comisie 

referitoare la elevii integraţi ce se află în clasele respective. 

 Colaborează cu alte comisii (comisia de disciplină, violenţă) pentru elaborarea recomandării de 

orientare.  

 Elaborează un raport anual ce este inclus în documentele de diagnoză ale CNTLR. 

 Monitorizează elevii clasei pregătitoare, a clasei I care intră în programul de remediere/recuperare 

școlară. 
 

28 (7) Portofoliul comisiei va cuprinde cel puțin următoarele documente:  

 decizia de constituire a comisiei; 

 proceduri specifice; 

 tabel nominal cu elevii din învățământul special integrați în învățământul de masă 

 planurile individuale de intervenție 

 copii ale certificatelor de orientare şcolară şi profesională  

 copii ale certificatelor emise de comisia de handicap 

 procese verbale ale ședințelor de lucru 

 raportul de activitate semestrial/anual 

 invitațiile transmise părinților (înregistrate în secretariat) 

 recomandările emise (înregistrate în secretariat) 

 grila de evaluare a progresului elevului integrat 

 corespondența cu CJRAE, unitățile de învățământ special etc. 
 

28 (8) Procedurile minimale care trebuie elaborate: 

 Procedură de evaluare internă pentru învățământul special  integrat 

 

ART. 29.  Comisia pentru burse, rechizite și alte forme de sprijin material (CBRFSM) 

 

29 (1) CBRFSM asigură  

 informarea elevilor și diriginților privind legislația specifică pentru obținerea burselor și 

ajutoarelor materiale,criteriile, metodologia de acordare a burselor 

 preia și verifică dosarele depuse pentru obținerea burselor și ajutoarelor materiale 

 propune CA lista elevilor care pot beneficia de burse sau ajutoare materiale 
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 asigură respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește obținerea burselor și ajutoarelor 

materiale 

 urmărește situația absențelor elevilor beneficiari de burse și ajutoare materiale 

 analizează și rezolvă eventualele contestații 

 

29 (2) Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme desprijin material pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar destat, cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern 5.576/2011,  

Ordinul 4839/2004  în temeiul Hotărârii de Guvern  1488/2001 
 

29 (3) Comisia este numită anual prin decizie a directorului și este alcătuită din: 

 Președinte: director adjunct 

 Membri:  

- 1 cadru didactic învățământ primar 

- 1 cadru didactic învățământ gimnazial 

- 1 cadru didactic învățământ liceal 

- Secretar șef / secretar 
 

29 (4) Şedinţele CBRFSM se ţin semestrial, sub îndrumarea președintelui comisiei sau ori de câte ori 

directorul ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Convocarea comisiei se realizează de 

către președinte prin e-mail sau notă de serviciu. 
 

29 (5) Hotărârile CBRFSM se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

29 (6) Dosarele întocmite pentru obținerea burselor și ajutoarelor materiale, precum și documentele 

comisiei se arhivează, cu respectarea prevederilor legale, de către serviciul secretariat. 

 

ART. 30.  Comisia/ comitetul de sănătate și securitate în muncă (CSSM) 
 

30 (1) CSSM: 

 Stabileşte metodologia interne de aplicare a prevederilor legislației de securitate şi sănătate în 

muncă. 

 Urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă în 

rândul angajaţilor CNTLR şi a elevilor. 

 Realizează instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii 

 Urmăreşte respectarea de către personal şi elevi a normelor de protecţia muncii;  

 Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă la nivelul CNTLR. 

 Elaborează si actualizează planul de măsuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă;  

 Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi 

sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor CNTLR. 

 Ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a 

cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente. 

 Organizează un cerc „Sanitarii pricepuţi”; pregăteşte echipaje care participă la concursuri 

specifice. 

 Are legături cu Crucea Roşie – filiala Caraș-Severin,cât şi cu organizaţii internaţionale care au ca 

scop menţinerea sănătăţii elevilor. 

 Asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, 

consumului de droguri 

 Difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă. 
 

30 (2) CSSM se organizează şi operează în baza următoarelor documente: 

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016; 

 Legea nr.319/14.06.2006 a securităţii si sănătăţii în muncă; 

 H.G. nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.06.2006; 

 H.G. nr.995/8.09.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

 Normele generale de protecţia muncii, ediţia 2000; 

 Art. 179 – 180 din Codul Muncii. 
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30 (3) CSSM se numeşte anual prin decizie a directorului CNTLR în următoarea structură: 

 preşedinte – director adjunct; 

 membru – reprezentant al unei societăţi specializate în consultanţă în domeniul SSM, aflat în 

relaţie contractuală cu CNTLR – dacă există; 

 membri: căte un cadru didactic pentru corpurile A, B, C, D şi E; 

 administratorul financiar – patrimoniu 

 medic de medicina muncii 
 

30 (4) Ședințele CSSM: 

 se convoacă la cererea Preşedintelui, cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar;  

 convocarea membrilor comisiei se face de către preşedinte prin e-mail sau notă de serviciu. 
 

30 (5) Hotărârile CSSM se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

30 (6) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor CSSM: 

 Preşedinte: 

- asigură planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii privind securitatea 

şi sănătatea în muncă în CNTLR; 

--  elaborează planul de măsuri pentru securitatea si sănătatea în muncă la nivelul 

CNTLR, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

--  stabileşte responsabilităţile pentru membrii comisiei;  

- organizează documentele existente în portofoliul comisiei. 

- informează cu operativitate directorul CNTLR şi Consiliul de administraţie asupra 

tuturor neregulilor care pot apărea în sistemul de protecţie a muncii; 

  Membri:  

--  persoana desemnată secretar întocmeşte câte un proces-verbal pentru fiecare întâlnire 

a comisiei;  

--  completează fişele individuale de protecţia muncii;  

--  afişează normele de securitate şi sănătate în muncă la nivelul şcolii, la locuri vizibile, 

pe holuri, săli de clasă, laboratoare şi alte spaţii utile.  

--  elaborează normele de securitate şi sănătate în muncă pe diferite compartimente şi 

activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;  

- organizează instructajului cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în 

legătură cu măsurile de protecţia muncii (la fiecare început de an şcolar);  

- prezintă materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 

şcoală şi în afara şcolii; 

- prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, 

biologie normele de protecţia muncii, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de 

proces verbal; 

- monitorizează respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă atât de 

către elevi, cât şi de către personalul şcolii; 

- urmăresc starea igienico-sanitară la nivelul spaţiilor de şcolarizare, informând 

directorul asupra celor constatate; 

- urmăresc realizarea în timp a dezinsecţiilor, dezinfecţiilor şi deratizărilor şi stabilesc 

măsurile de siguranţă în cazul apariţiei unor epidemii; 

- monitorizează efectuarea controlului medical periodic al personalului; 

- urmăresc modul în care se efectuează serviciul pe şcoală. 
 

30 (7) Portofoliul CSSM va cuprinde cel puţin următoarele documente: 

 copie după decizia de constituire a comisiei; 

 legislaţia şi normele aplicabile în domeniul SSM 

 responsabilităţile membrilor comisiei; 

 planul de măsuri pentru protecţia muncii în anul şcolar curent; 

 norme de protecția muncii în sălile de clasă, laboratoare, ateliere de specialitate; 

 procese verbale cu semnăturile elevilor care au fost instruiţi cu privire la normele de igienă 

şi protecţia muncii; 
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 fişele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic; 

 procese verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor 

privind modul de respectare a legislaţiei muncii; 

 procesele verbale de la şedinţele CSSM; 

 registrul de riscuri în ceea ce priveşte SSM 

 rapoarte de activitate. 
 

30 (8) Procedurile minimale care trebuie elaborate: 

 Procedura privind securitatea și sănătate în muncă 

 

ART. 31.  Comisia pentru situații de urgență (CSU) 
 

31 (1) CSU are ca domeniu de activitate: 

 coordonarea realizării pregătirii si instruirii specifice a profesorilor, elevilor și salariaților, 

a modului de asimilare de către aceștia a regulilor si măsurilor specifice precum și a 

comportamentului pe timpul manifestării unei situații de urgență; 

  înștiințarea autorităților responsabile în managementul riscului despre existența, 

dimensiunea si consecințele riscului identificat în domeniul respectiv; 
 

31 (2) CSU desfăşoară următoarele activităţi: 

 Realizează planificarea anuală a activităţilor practice privind modul de comportare şi de 

acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în interiorul sau 

exteriorul clădirii, inundaţiei, exploziei, accident chimic în vecinătate, etc.), 

 Planifică şi efectuează exerciţii de evacuare periodice cu elevii, cadrele didactice şi 

personalul auxiliar, punându-se accent pe cunoaşterea semnalului de incendiu şi modul de 

evacuare a clădirii 

 Instruieşte angajaţii CNTLR în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 Monitorizează parcurgerea în cadrul orelor de dirigenţie a temelor de educaţie preventivă 

în domeniul situaţiilor de urgenţă (prevenirea incendiilor şi protecţie civilă). Stabilirea unui 

program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor 

provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii). 

 Elaborează Planului unic al CNTLR pentru situaţii de urgenţă, care vizează pregătirea 

elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus 

menţionate. 

 Stabileşte şi menţine contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la 

nivelul judeţului Caraş-Severin (Inspectorat Şcolar, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă, Inspectoratul de Jandarmi etc.). 

 Elaborează materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în domeniul 

protecţiei civile. 
 

31 (3) CSU se organizează şi operează în baza următoarelor documente: 

 Legea învăţământului Nr 1/2011, actualizată în 30.12.2014  

 Legea 307/2006. 

 Legea 481/2004 

 OMAI 712/786/2005  privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 Ordin 786/02.09.2005 

 OMEN nr.3946/2001 

 OMAI 163/2007; 

 OMAI nr.712//2005 modificat de OMAI nr.786/2005 
 

31 (4) CSU este formată din: 

 Preşedinte: director adjunct 

 Vicepreşedinte: membru al Consiliului de administraţie 

 Membrii:  

- câte un responsabil cu organizarea şi pregătirea pentru intervenţie pentru fiecare din 

corpurile A, B, C, D şi E 

- angajat desemnat pentru instruirea personalului din unitate 
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31 (5) Componența nominală a CSU se stabilește anual prin decizia internă a directorului CNTLR. 
 

31 (6) Ședințele CSU: 

 vor avea loc de 3 ori pe semestru sau ori de câte ori este necesar (pentru efectuarea instructajului , 

conceperea unui exerciţiu de evacuare în situaţii de urgenţă, concluzii). La ședințele CSU sunt 

invitați să participe, atunci când este posibil, reprezentanți ai ISU Caraş-Severin; 

 convocarea membrilor la ședințele CSU se va realiza de către vicepreşedintele comisiei prin 

convocator sau prin e-mail; 
 

31 (7) Hotărârile CSU se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

31 (8) Portofoliul CSU va cuprinde cel puţin următoarele documente: 

 Deciziile directorului CNTLR prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva 

incendiilor, conform prevederilor art.17 din OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 

Generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi ale  art.1.11 din OMEN nr.3946/2001 pentru 

aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de 

învăţământ şi educaţie: 

 instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca; 

 Notă de serviciu/decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 

 Notă de serviciu/decizie privind organizarea instruirii personalului; 

 Notă de serviciu/decizie de sistare a lucrărilor de construcţii/ oprire a funcţionării ori utilizării 

construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu; 

 Documente şi evidenţe specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor  

art. 18 din OMAI  nr. 163/2007: 

- fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 

urgenta, aprobat prin OMAI nr. 1.474/2006; 

- documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, 

identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.; 

- avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre 

neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 

- certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de 

apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; 

- registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul; 

 planuri de protecţie împotriva incendiilor, care cuprinde:  

- Planul de evacuare a persoanelor, conform art. 29 din OMAI 163/2007; 

- Planul de depozitare şi evacuare a materielelor clasificate conform legii ca fiind 

periculoase, conform art. 30 din OMAI 163/2007; 

- Planul de intervenţie, conform art 31 şi anexa 3 din OMAI 163/2007 şi anexa nr.13 

conform OMEN nr.3946/2001; 

 evidența exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei; 

 fişele de instruire, conform prevederilor OMAI 712/786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii; 

 grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru 

diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în 

caz de incendiu; 

 rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente; 

 programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor 

autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 

 planificarea anuală a antrenamentelor practice privind modul de comportare şi de acţiune în cazul 

producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, 

inundaţiei, exploziei, accident chimic în vecinătate, etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi, 

carese întocmeşte de fiecare unitate/instituţie de învăţământ şi se avizează de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin. 

 Desfăşurarea de exerciţii de evacuare periodice cu elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar, 

punându-se accent pe cunoaşterea semnalului de incendiu şi modul de evacuare a clădirii. 
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31 (9) Procedurile minimale care trebuie elaborate 

 Procedura privind alarmarea şi evacuarea în situațiile de urgență 

 

ART. 32.  Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică (CDPECD) 

 

32 (1) Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică este menită: 

 să orienteze cadrele didactice din CNTLR în activitatea de formare continuă 

 să informeze personalul didactic cu privire la modalitățile de perfecționare, ofertele de 

perfecționare și modificările ce pot apărea 

 să sprijine orientarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenelor de obținere a 

gradelor didactice 

 să asigure monitorizarea cadrelor didactice în vederea realizării activității de perfecționare 

periodică o dată la 5 ani 

 să încurajeze deprinderea şi folosirea tehnicii observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor 

susţinute de cadrele didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare/ 

evaluare, prin consiliere colegială 

 să faciliteze comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea  şi să dezvoltarea unei o 

culturiorganizaţionale specifice 

 să sprijine  personalul didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în 

îmbunătăţirea activităţii didactice  

 să organizeze seminarii, simpozioane, proiecte, lecţii deschise, dezbateri  pe diferite 

probleme didactice și de specialitate 

 să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice 

prin profesorii mentori; 

 să organizeze şi să conducă reuniuni/ateliere de lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe teme 

profesionale interdisciplinare. 

 să organizeze şi să coordoneze activităţi de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi 

practicilor pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii de formare continuă, 

burse de studiu în ţară şi străinătate 
 

32 (2) CDPECD se organizează și funcționează în baza: 

 Legii 1/2011 - Legea educației naționale 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin OMECTS 5.561/2011 

 OMEN nr. 3240/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5561/2011 

 OMEN nr. 3129/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 5.561/2011 

 OMEN nr. 3.367 din 23.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 
 

32 (3) Comisia este numită anual prin decizie a directorului în următoarea componență: 

 Președinte: cadru didactic 

 Membri: 4 cadre didactice 

 

32 (4) CDPECD se întâlnește la începutul fiecărui semestru, iar apoi ori de câte ori este nevoie. 

Convocarea membrilor comisiei este făcută de către președintele acesteia prin e-mail sau notă de serviciu. 
 

32 (5) Hotărârile CDPECD se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

32 (6) Atribuțiile/responsabilitățile membrilor comisiei sunt: 

 Președintele comisiei 

- Se  documentează  privind  legislaţia  în  vigoare  referitoare  la  perfecţionarea/ 

formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

- Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din 

unitatea de învăţământ; 
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- Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi alte 

modalităţi de perfecţionarea/ formarea continuă, perfecţionarea o dată la 5 ani (cu 

respectarea metodologiei de formare continuă) 

- Centralizează datele de la fiecare membru al comisiei (primar, gimnazial, liceal) în 

vederea completării fişei individuale de formare continuă, fişă ce va fi actualizată 

anual; 

- Realizează monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de 

perfecţionare/formare continuă organizate la nivelul unităţii şcolare;  

- Întocmeşte raportul de activitate semestrial/anual al comisiei. 

 Membrii comisiei 

- colectează datele necesare completării fișei individuale de formare continuă de la 

colegii care aparțin segmentului de care răspund; 

- participă la ședințele comisiei ori de câte ori acestea sunt convocate de către 

președintele comisiei sau conducerea școlii; 

- sprijină demersurile președintelui comisiei în vederea diseminării informațiilor 

referitoare la activitatea de formare/perfecționare continuă. 

- sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ în desfăşurarea unor acţiuni 

de analiză, identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din 

şcoală. 
 

32 (7) Portofoliul CDPECD conține cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de   constituire a CPFC;  

 Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care 

reglementează activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar;  

 Materiale informative transmise de ISJ/CCD prin postare pe site sau în cadrul instruirilor  

organizate  pe  problematica  perfecţionării/formării  continue  a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar;  

 Plan  managerial  anual  al  CDPECD (va  fi  elaborat  în  corelaţie  cu obiectivele  referitoare  la  

activitatea  de  perfecţionare/formare  continuă stabilite prin Planul managerial anual al CNTLR);  

 Fişe individuale de formare continuă (actualizate anual) pentru fiecare cadru didactic încadrat;  

 Baza  de  date  privind  perfecţionarea/formarea  continuă  a  cadrelor didactice din CNTLR în 

ultimii 5 ani;  

 Chestionare, ghiduri de interviu etc. pentru identificarea nevoilor de perfecţionare /formare  

continuă  ale  cadrelor  didactice  din  CNTLR, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii 

rezultate în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente; planuri de dezvoltare 

personală elaborate de cadrele didactice  

 Lista personalului didactic propus pentru perfecţionarea periodică o dată la 5  ani  (stabilită  în  

urma  analizei  activităţii  de  perfecţionare/formare continuă a fiecărui cadru didactic din şcoală 

şi studierii reglementărilor legislative privind perfecţionarea periodică o dată la 5 ani);  

 Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice încadrate în CNTLR  cu  menţionarea  următoarelor  

informaţii:   

- statutul  cadrului didactic în şcoală (titular, detaşat, suplinitor calificat, suplinitor 

necalificat) 

- încadrarea (funcţia,  denumire  catedră/post) 

- componenţa  catedrei 

- gradul didactic (definitivatul nu se consideră grad didactic) 

- vechime în învăţământ 

- vechime efectivă la catedră de la încadrarea cu statut de cadru didactic calificat  

 Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la grade didactice: 

- nume şi prenume - cu menţionarea numelui avut înainte de căsătorie - unde este cazul,  

- gradul didactic la care este înscris 

- specializarea la care solicită susţinerea examenului 

- seria în care este înscris 

- centrul de perfecţionare unde va susţine examenul 
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- observaţii (se vor face menţiuni referitoare la cadrele didactice care au amânat examenul şi 

seria în care vor finaliza examenul după amânare);  

 Centralizatorul activitatilor de perfectionar/formare continua la nivelul unitatii de învățământ 

(catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, mese rotunde, reuniuni, sesiuni de comunicari) 

 Lista cadrelor didactice‚ care au calitatea de formatori, metodisti ISJ, experti in management 

educational 

 Rapoartele/informarile periodice‚ întocmite la solicitarea conducerii unității, inspectorului 

responsabil cu dezvoltarea profesională, responsabilului de cerc metodic 

 Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat: 

- nume şi  prenume  conform  cărţii  de  identitate 

- statutul cadrului didactic (titular, suplinitor calificat, suplinitor necalificat) 

- vechimea efectivă la catedră de la încadrarea în învăţământ cu statut de cadru didactic 

calificat 

- sesiuni anterioare în care a mai susţinut examenul şi a fost declarat nepromovat; 

 Informări  privind  activitatea  de  perfecţionare/formare  continuă  din şcoală prezentate în cadrul 

CP sau CA;  

 Raport  de  activitate  semestrial  şi  anual  privind  activitatea  de perfecţionare/formare continuă 

desfăşurată de comisie la nivelul şcolii;  

 Procese verbale de la activităţile comisiei; 
 

32 (8) Procedurile minimale care trebuie elaborate: 

 Procedură privind monitorizarea perfecţionării și a nevoilor de formare a personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic  

 Procedura privind diseminarea informațiilor și comunicarea în cadrul CDPECD. 

 

ART. 33.  Comisia de etică și deontologie (CED) 

 

33 (1) CED monitorizează respectarea Codului de etică și conduită al CNTLR prezentat în anexa 3 la 

prezentul regulament. 
 

33 (2) CED se numește anual prin decizie a directorului în următoarea componență: 

 Președinte: director adjunct 

 Membri: 6 cadre didactice, având gradul didactic I, propuse în Consiliul profesoral și alese prin 

vot secret 
 

33 (3) CED se întrunește ori de câte ori există o sesizare privind încălcarea Codului de etică și conduită 

sau atunci când se autosesizează. Hotărârile CED se iau prin vot secret cu 5 voturi din 7. 

 

ART. 34.  Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare (COCS) 

 

34 (1) COCS are ca domeniu de activitate competiția și performanța școlară a elevilor, la nivelul 

disciplinelor prevăzute în curriculum-ul școlar. În acest sens obiectivele COCS sunt: 

 promovarea spiritului de competiție și performanță a studiului disciplinelor prevăzute în 

curriculum-ul școlar; 

 participarea elevilor la competiţii care să permită valorificarea creativităţii acestora și 

valorizarea lor; 

 stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în 

diverse domenii de activitate. 
 

34 (2) COCS se organizează şi operează în baza următoarelor documente: 

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/31.08.2016; 

 Ordinului 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse 

în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

 Ordinului 5002/02.12.2014 privind aprobarea competițiilor ce se vor organiza și  desfășura în 

România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2014-2015; 
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

aprobat prin OM nr. 5567/2011; 

 Ordinul MECS nr. 4624/2015 privind  modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul unitățtilor 

care oferă activitate extrașcolară 
 

34 (3) COCS este formată din 5 membri:  

 directorul  CNTLR - preşedinte; 

 4 membri, reprezentanți ai fiecărui nivel de studiu: învățământ preşcolar, primar, învățământ 

gimnazial, învățământ liceal/postliceal. 
 

34 (4) Componența nominală a COCS se stabilește prin decizia internă a directorului CNTLR. 
 

 

34 (5) Ședințele COCS au loc avea loc lunar sau ori de câte ori este necesar. Convocarea membrilor la 

ședințele COCS se va realiza de către secretarul comisiei (ales din rândul cadrelor didactice) prin 

convocator sau prin e-mail; 
 

34 (6) Hotărârile COCS se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
  

34 (7) COCS are următoarele atribuții generale: 

 distribuie, la nivelul CNTLR, Lista olimpiadelor și concursurilor școlare și a competițiilor 

sportive ce se vor organiza și desfășura la nivel internațional, național și regional, pentru anul 

școlar în curs, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice; 

 monitorizează participarea elevilor la concursurile organizate în școală și în afara ei; 

 centralizează rezultatele obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare; 

 realizează informări semestriale/anuale privind participarea și rezultatele obținute la 

olimpiade și concursuri. 

 elaborează graficul de pregătire al elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare 

 discută şi aprobă propunerile pentru organizarea de către CNTLR a unor concursuri şi 

competiţii şcolare 

 monitorizează cooptarea cadrelor didactice din CNTLR în comisiile de organizare şi/sau 

evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
 

34 (8) Portofoliul COCS va cuprinde cel puţin următoarele documente: 

 decizia de constituire a comisiei; 

 programele pentru concursuri și olimpiade școlare; 

 tabel nominal cu elevii capabili de performanță, pe cicluri de învățământ; 

 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare 

 graficul desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare conform calendarului întocmit de 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

 graficul de pregătire suplimentară a elevilor înscriși la olimpiade/concursuri școlare; 

 subiecte date la olimpiade/concursuri pe discipline în ultimii trei ani școlari; 

 rezultatele obținute de elevii școlii la olimpiade/concursuri în anul școlar în curs, pentru 

fiecare etapă de desfășurare; 

 tabel nominal cu cadrele didactice din CNTLR cuprinse în comisiile de organizare şi/sau 

evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi funcţia din comisie. 
 

ART. 35.  Comisia de gestionare SIIIR (CGSIIIR) 
 

35 (1) Comisia SIIIR are ca domeniu de activitate verificarea și completarea aplicației SIIIR cu toate 

datele cerute de către ISJ și MENCS, la termenele stabilite. În cest sens, comisia are în vedere realizarea 

următoarelor servicii:  

 Managementul platformei SIIIR la nivelul CNTLR; 

 Analiza generală şi detaliată a serviciilor şi proceselor cheie din cadrul platformei SIIIR; 

 Implementarea SIIIR la nivelul CNTLR; 

 Managementul schimbării şi adoptarea la schimbările ce pot apărea in cadrul sistemului SIIIR, 

inclusiv îmbunătăţirea competenţelor personalului cu atribuţii legate de SIIIR; 

 Actualizarea bazelor de date legate de elevi, personal didactic și auxiliar; 

 Actualizarea datelor specifice modulului DATE STATISTICE, ori de câte ori este nevoie; 

 Introducerea planului de școlarizare pentru fiecare an școlar, respectând termenele specifice; 
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 Realizarea procedurilor de operare; 

 Pilotarea si monitorizarea activităţii pe platforma SIIIR; 

 Culegerea datelor necesare, de la conducerea CNTLR, compartimentul contabilitate, 

secretariat, diriginți etc., pentru actualizarea datelor cerute la nivelul platformei SIIIR, cu 

respectarea termenelor transmise de administratorul aplicației. 
 

35 (2) Comisia  este numită anual prin decizie a directorului în următoarea componență: 

 Președinte: director  CNTLR 

 Vicepreşedinte / administrator SIIIR: director adjunct 

 Membri:  

- secretarul șef 

- contabilul șef 

- administratorul patrimoniu 

- 2 informaticieni 

-  
-  
-  

 
 

35 (3) Membrii comisiei se vor întruni la convocarea preşedintelui ori de câte ori este necesară realizarea 

unor operații pe platforma SIIIR, actualizări de date referitoare la cele 4 module existente pe platformă, 

astfel încât să fie respectate termenele date de către ISJ sau MEN. 

 

35 (4) Hotărârile luate în cadrul comisiei se vor decide prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

35 (5) Membrii comisei vor avea ca responsabilitate principală completarea corectă cu datele necesare a 

modulelor de pe platforma SIIIR după cum urmează: 

 Secțiunea ”Administrare” 

- Responsabili– secretar șef / informatician 

- Atribuții: gestionarea conturilor primite de la nivel ISJ pentru unitatea de învățământ 

 Secțiunea ”Plan de școlarizare” 

- Responsabili – director, secretar șef 

- Atribuții:  

o gestionează atât datele planului de școlarizare pe anul școlar viitor, cât și datele din 

planul pe anul școlar în desfășurare. 

o culegerea și introducerea informațiilor despre structura pe care o poate gestiona 

fiecare unitate de învățământ: nivele, filiere, profile, domenii, specializări, clase. 

o culegerea și introducerea informațiilor legate de: număr de clase, număr de elevi, 

limbile de predare, numărul de locuri pentru elevi cu situații speciale (care au un 

handicap sau dizabilități etc.) 

 Secțiunea ”Resurse materiale” 

- Responsabili – administratorul de patrimoniu 

- Atribuții: culegerea și introducerea informațiilor despre clădirile, sălile, mijloacele de 

transport existente în unitatea de învățământ 

 Secțiunea ”Managementul unităților de învățământ” 

- Responsabili – director, secretar-șef, informatician, coordonatorul pentru programe și 

proieccte școlare și extrașcolare, cadre didactice 

- Atribuții:  

o crearea formațiunile de studiu conform planului de școlarizare 

o asocierea elevilor la formațiunile de studiu 

o culegerea și  introducerea informațiilor legate de activitățile extrașcolare realizate în 

unitatea de învățământ 

 Secțiunea ”Date financiare” 

- Responsabili – contabil-șef 

- Atribuții: culegerea și  introducerea informațiilor legate de bugete, cheltuieli, calculul 

estimării valorii anuale, execuție bugetară 

 Secțiunea ”Managementul elevilor” 

- Responsabili: director adjunct, secretar-șef, informatician 

- Atribuții:  

o colectarea și gestionarea completă a datelor de identificare ale elevului, precum și 

gestionarea parcursului școlar al acestuia, de la înscriere în unitate, înregistrare într-o 



 

28 /33 
 

 

formațiune de studiu, acţiuni extrașcolare, trecerea dintr-un ciclu de învățământ la 

următorul etc. 

o gestionarea datelor care vizează transferul elevilor  

o gestionarea bazei de date cu informații personale și privitoare la situația școlară a 

elevilor, cât și cu informații despre părinții/tutorii acestora. 

o colectează de la diriginți/ învățători/ educatori  datele necesare introducerii elevilor / 

părinților în aplicație, astfel încât să fie respectate termenele impuse de ISJ sau 

MENCS. 

 Secțiunea ”Programe sociale” 

- Responsabili: director adjunct, secretar-șef, informatician  

- Atribuții 

o culegerea și  introducerea informațiilor legate de proiectele sociale existente la nivelul 

unității de învățământ (programe sociale pentru elevi, părinți și personal) 

o culegerea și  introducerea informațiilor legate de transportul elevilor 

 Secțiunea ”Date statistice” 

- Responsabili: director adjunct, secretar-șef 

- Atribuții:  

o centralizarea și gestionarea completă a datelor statistice cerute la fiecare început / 

sfârșit de semestru / an școlar, cu respectarea termenelor stabilite. 

o colectează de la diriginți/ învățători/ educatori datele statistice cerute la fiecare început 

/ sfârșit de semestru / an școlar, pe baza unor tabele tipizate, cu respectarea termenelor 

stabilite. 

 Secțiunea ”Resurse umane” 

- Responsabili: director, secretar-șef, informatician. 

- Atribuții: 

o colectarea și gestionarea completă a datelor de identificare ale personalului existent în 

cadrul unității de învățământ. 

o culegerea și  introducerea informațiilor legate de cadrele didactice:  denumire catedră, 

funcție didactică, statut catedră, mod de încadrare, sursă finanțare, post complet, 

viabilitate, număr ore  (TC, CDS). 

 Secțiunea ”Catalog” 

- Responsabili: secretar-șef 

- Atribuții: culegerea și  introducerea informațiilor legate situația școlară a fiecărui elev 

(absențe, note, medii), respectând termenele. 
 

35 (6) Portofoliul comisiei trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente: 

 Decizia comisiei 

 Componența nominală a membrilor și aresponsabilităților acestora în comisie 

 Regulamentul de funcționare al comisiei  

 Legislația și actele normative cu care operează și în baza cărora se organizează comisia 

 Manualele aplicației SIIIR 

 Proceduri de lucru 

 Tabele cu date statistice colectate 

 Plan școlarizare 

 Proiect de încadrare 

 Date finaciare 

 Date cladiri 

 Date mijloace de transport 
 

35 (7) Procedurile minimale care trebuie elaborate 

 Procedura de gestionare formațiuni de studiu 

 Procedura de gestionare activități extrașcolare 

 Procedura de înscriere în învățământul primar 

 Procedura de înscriere în învățământul preșcolar 

 Procedura de înscriere în sistemul de învățământ în situații speciale 

 Procedura de gestionare date elevi 

 Procedura pentru gestionarea transferului elevilor 
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 Procedura pentru gestionarea programelor sociale 

 Procedura pentru gestionarea deconturilor de transport 

 Procedura pentru gestionarea datelor despre personal 

 Procedura pentru gestionarea posturilor 

 Procedura pentru gestionarea programelor sociale 

 Procedura de gestionare a informațiilor de încadrare personal  

 Procedura de gestionare achiziții 

 Procedura de gestionare a informațiilor despre date financiare 

 

ART. 36.  Comisia pentru curriculum (CC) 

 

36 (1) Comisia pentru curriculum (CC) are drept obiective: 

 Să asigure aplicarea planurilor cadru și a programelor școlare în vigoare pentru toate disciplinele și la 

toate nivelurile de învățământ; 

 Să monitorizeze parcurgerea materiei de către cadrele didactice; 

 Să elaboreze oferta CDȘ la nivelul CNTLR;  

 Să informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe 

şcolare, etc, şi asupra modului de aplicare a acestora. 

 Monitorizarea pregătirii pentru examenele naționale. 

 Asigură desfășurarea examenelor de corigență/diferență la nivelul CNTLR 
 

36 (2) CC se numește anual prin decizie a directorului în următoarea componență: 

 Președinte: directorul CNTLR 

 Vicepreședinți: directorii adjuncți 

 Membri:  

- Coordonatorul pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare 

- Responsabilii comisiilor metodice  
 

36 (3) Comisia se întrunește de cel puțin 3 ori în timpul unui an școlar:  

 în perioada 1-15 septembrie 

 în perioada 15-31 ianuarie  

 cu 4 săptămâni înainte de încheierea anului școlar.  

Convocarea comisiei este făcută de către președinte comisiei prin notă de serviciu și e-mail. 
 

36 (4) Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

36 (5) Portofoliul CC cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a comisiei 
 Planurile-cadru si OM prin care sunt aprobate 
 Programele școlare și OM prin care acestea sunt aprobate 
 Centralizarea CDȘ la nivelul CNTLR 
 Chestionarele și procesele verbale de la ședințele cu părinții și ale Consiliului clasei prin care s-au 

stabilit disciplinele optionale 
 Programele pentru optionale 
 Fisele de avizare a disciplinelor optionale 
 Chestionare asupra stabilirii satisfactiei beneficiarilor privind CDȘ 
 Suporturile de curs pentru disciplinele optionale 
 Schemele orare ale claselor 
 Incadrarea pe clase și profesori 
 Procesele-verbale ale sedintelor CC 
 Proceduri specifice 

 

36 (6) Procedurile minimale care trebuie elaborate: 
 Procedură privind monitorizarea parcurgerii materiei 

 Procedură privind elaborarea ofertei anuale de CDȘ a CNTLR 
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ART. 37.  Comisia pentru control managerial intern (CCMI) 

 

37(1) CCMI are atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de 

control managerial intern la nivelul CNTLR.  
 

37(2) CCMI se constituie anual, în conformitate cu OSGG 400/2015 cu modificările și completările 

ulterioare, prin decizie a directorului, în următoarea componență: 

 Președinte: directorul CNTLR 

 Membri: 

- director adjunct/directori adjuncți  

- președinte CEAC 

- secretar-șef 

- administrator financiar – contabil șef 

- administrator financiar – patrimoniu 

- un cadru didactic - secretar 
 

37 (3) Atribuțiile/responsabilitățile CCMI sunt: 

 Elaborează Programul de dezvoltare al SCMI la nivelul CNTLR 

 Dezvoltă procedurile necesare implementării SCMI la nivelul fiecărui compartiment și comisie care 

funcționează în CNTLR; 

 Întocmește raport anual privind implementarea SCMI la nivelul CNTLR; 

 

37(4) CCMI se întrunește lunar la convocarea președintelui, sau ori de câte ori situația o cere. Aceasta se 

face prin convocator și/sau e-mail. 
 

37(5) Portofoliul CCMI cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a CCMI 

 Programul de dezvoltare SCMI la nivelul CNTLR 

 Procedurile elaborate 

 Registrul riscurilor 

 Raportul anual privind implementarea SCMI 

 Legislația aplicabilă în domeniul SCMI 

 Procesele verbale ale întrunirilor CCMI 

 

ART. 38.  Comisia pentru întocmirea orarului (CIO) 
 

38 (1) CIO este responsabilă cu: 

 elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii şcolare, conform reglementarilor legale şi cu 

respectarea planurilor cadru, pe clase şi pe profesori; 

 întocmirea graficului serviciului pe şcoală pentru cadre didactice şi elevi  

 colectarea orarelor cu repartizarea orelor în laboratoare, cabinete şi sala de sport cu consultarea 

responsabililor comisiilor metodice; 

 modificarea orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N.C.Ş. 

 afişarea orarului 
 

38 (2) CIO se organizează şi operează în baza următoarelor documente: 

 Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016; 

 OMEN privind structura anului şcolar;  

 Programul de funcţionare al școlii  

 Deciziei de numire a comisiei;  

 Planurile cadru în vigoare pe nivel de învăţământ, filieră, specializare; 

 Încadrările pe profesori şi pe clase; 
 

38 (3) Componenţa CIO se stabileşte anual prin decizie a directorului şi cuprinde: 

 Preşedinte: directorul unităţii şcolare 

 Vicepreşedinte : director adjunct 

 5 membri 
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38 (4) Orarul se întocmeşte cu respectarea strictă a următoarelor reguli: 

 Clasele care funcţionează dimineaţa încep programul la ora 8:00, iar cele care funcţionează după 

amiaza încep programul la ora 14:00; 

 Elevii nu pot avea în orar ore libere; 

 Orarul se face cu respectarea strictă a încadrării stabilite de director şi aprobate de către Consiliul de 

administraţie; 

 Nici un cadru didactic nu are zile când nu are nicio oră. Această regulă nu se aplică cadrelor didactice 

care completează norma didactică în altă unitate şcolară; 

 Disciplinele care au 2 ore / săptămână nu vor avea ambele ore în aceeaşi zi sau în zile consecutive; 

 Disciplinele care au 3 ore / săptămână nu pot avea 2 ore în aceeaşi zi sau ore în 3 zile consecutive; 

 Disciplinele care au 4-5 ore pe săptămână pot avea maxim 2 ore într-o singură zi din săptămână dacă 

situaţia o cere; 

 Grupele de laborator se pun legat, la începutul sau sfârşitul programului zilnic; 

 Orele de religie se pun de regulă la începutul sau sfârşitul programului zilnic; 

 Profesorii metodişti ai ISJ caraş-Severin au în ziua metodică 1-2 ore în intervalul 8-10; 

 Directorul are joi 1-2 ore în intervalul 8-10; 

 Orarul se face cu respectarea interesului superior al elevului! 
 

38 (5) CIO întocmeşte orarul în intervalul 1-15 septembrie. Convocarea CIO este realizată de directorul 

unităţii şcolare prin e-mail şi/sau notă de serviciu. 

38 (6) Atribuţiile/responsabilităţile membrilor comisiei: 

 Preşedinte: 

- coordonează activitatea CIO; 

- pune la dispoziția comisiei documentele necesare: 

 schemele orare; 

 încadrarea pe clasă; 

 încadrarea pe om; 

 planurile cadru în vigoare; 

 orice act normativ cu referiri la orar; 

 programul de funcţionare al scolii 

 repartiția zilelor metodice; 

- propune orarul spre aprobarea consiliului de administraţie; 

 Vicepreşedintele: 

- întocmeşte graficului serviciului pe şcoală pentru cadre didactice şi elevi  

- colectează şi verifică orarele laboratoarelor, cabinetelor şi sălii de sport 

 Membrii: 

- Colectează, verifică şi centralizează orarele ciclului primar (un membru); 

- întocmesc orarul pentru clasele din învăţământul gimnazial şi liceal ( trei membri); 

- întocmesc orarul pentru clasele de postliceal (un membru); 
 

38 (7) Portofoliul CIO va cuprinde cel puţin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a comisiei; 

 Schemele orare pe clase 

 Încadrările pe clase; 

 Încadrările pe profesori 

 Graficul de repartizare pe săli; 

 Planurile cadru în vigoare; 

 Orarul aprobat pe clase şi orarul aprobat pe profesori 

 

ART. 39.  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 

 

39 (1) CEAC se organizează și funcționează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată cu modificările ulterioare prin Legea 

87/2006. 
 

39 (2) CEAC este numită anual prin decizie a directorului în următoarea componență:  

 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;  
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 un reprezentant al părinţilor;  

 un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta 

 un reprezentant al elevilor din învățământul liceal.  
 

39 (3) Conducerea operativă a CEAC este asigurată de un director adjunct desemnat de către director prin 

decizia de constituire a comisiei. Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere în CNTLR. 
 

39 (4) CEAC: 
 elaborează propriul regulament de organizare și funcționare; 

 elaborează strategia de evaluare și asigurare a calității în CNTLR; 

 elaborează proceduri specifice de lucru pentru evaluarea și asigurarea calității în CNTLR; 

 coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de 

Consiliul de administrație al CNTLR, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10 din OUG 

nr. 75/12.07.2005;  

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în CNTLR, raport care este 

adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;  

 formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

39 (5) CEAC se întrunește lunar în baza unui grafic elaborat de președintele comisiei ales dintre cadrele 

didactice, sau ori de câte ori este nevoie. 
 

39 (6) Portofoliul CEAC cuprinde cel puțin următoarele documente: 

 Decizia de constituire a CEAC 

 Organigrama CEAC 

 Regulamentul propriu de functionare 

 Plan managerial anual/semestrial 

 Planul operational de implementare 

 Procese verbale privind activitatea comisiei 

 Procedurile elaborate 

 Chestionarele aplicate și interpretarea rezultatelor 

 Raport anual de evaluare internă  

 Raport evaluare externa (dacă este cazul) 

 Manualul calității 

 Legislația aplicabilă în domeniul calității 

 

Cap. III  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

ART. 40.  (1) CNTLR are asigurată finanțarea de bază prin bugetul local al municipiului Reșița, din sumele 

defalcate din venituri ale bugetului de stat şi din veniturile bugetului local, în baza costului standard/elev. 

(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetul local al municipiului Reșița din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele 

categorii de cheltuieli: 
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;  

b) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;  

c) cheltuieli cu bursele elevilor;  

d) cheltuieli pentru transportul elevilor;  

e) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;  

f) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor cu excepţia celor care, 

potrivit legii, se efectuează gratuit;  

g) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul 

sistemului de învăţământ;  

h) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi 

elevi;  

i) gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

j) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale. 
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(3) CNTLR școlarizează cu taxă, în baza cifrei de școlarizare aprobate anual de către ISJ Caraș-Severin, doar 

clase din învățământul postliceal; 

(4)  Veniturile proprii realizate de CNTLR nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau 

suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor Consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, 

sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul 

anual următor. 

 

ART. 41.  Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual conform normelor metodologice de finanţare 

a învăţământului preuniversitar, se aprobă de către Consiliul local Reșița şi se execută conform legii. 
 

ART. 42.  (1) Baza materială a CNTLR include terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 

unitatea școlară. Acestea fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către Consiliul local 

Reșița. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea CNTLR şi sunt administrate de 

către Consiliul de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

 

ART. 43.  (1) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a CNTLR se poate face de către autorităţile 

administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării 

Științifice. În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta 

constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale  

(2) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, se poate face pe bază de contract, cu 

revizuire anuală, în conformitate cu prevederile legale. Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, se face cu 

prioritate pentru activităţi de învăţământ. 

 

CAP.IV  DISPOZIŢII FINALE 
 

ART. 44.   

(1)Normele prezentului regulament suntaplicabile tuturor categoriilor de personal al CNTLR. 

(2)Însuşirea şi respectarea prezentului regulament sunt obligatorii pentru întregul personal. 

 

ART. 45.   

(1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Regulamentul de 

ordine internă al CNTLR prevăzut în anexa 1. 

(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Regulamentul 

organizare și funcționare al Consiliului de administrație al CNTLR prevăzut în anexa 2. 

(3) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Codul de etică și 

conduită al CNTLR prevăzut în anexa 3. 

(4) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Organigrama 

CNTLR prevăzută în anexa 4. 

(5) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Circumscripția 

școlară a CNTLR prevăzută în anexa 5. 

(6) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Contractul 

educațional al CNTLR prevăzut în anexa 6. 

(7) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al CNTLR se completează cu Anexa 7 care 

cuprinde punctajele defalcate pe indicatori de performanță pentru fișele de evaluare/autoevaluare 

anuală pentru  personalul didactic și didactic auxiliar din CNTLR. 

(8) Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

ART. 46.   
(1) Orice prevedere a prezentului regulament care contravine unei legi în vigoare devine nulă de drept; 

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit ori de câte ori modificarea legislaţiei o impune. 

 

 

 

 

 


