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ARGUMENT 
 

 

 

Vocaţia dascălului este să ofere bunătate prin căldura sufletului, 

rugăciune şi credinţă vie spre binele elevului.  Menirea lui este să 

dăruiască iubire necondiţionată fără a aştepta răsplată... 
 

 

 

Orice persoană care activează în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent 

László” are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile 

prezentului Regulament de organizare și funcționare a unității de invățământ, numit în 

continuare ROFUI.  

 

Scopul prezentului ROFUI, este de a compatibiliza Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar– OMENCȘ nr 5079/31.08.2016 și Statutul 

elevului OMENCȘ 4742 din 10.08.2016 cu prevederile specifice, cu valorile creştine promovate 

şi cu tradiţia Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent László”. 

 

ROFUI este aplicabil tuturor persoanelor care, în conformitate cu prevederile "Statutului 

personalului didactic" Titlul IV., cap I. din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, îndeplinesc 

funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic asociat, personal didactic auxiliar, 

personal nedidactic, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitare, în inspectoratele şcolare şi în casa corpului 

didactic. 

 

ROFUI funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, 

comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar 

responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială 

capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în 

activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie 

după reguli corecte. 

 

Respectarea prevederilor ROFUI reprezintă o garanţie a creşterii calităţii activităţii 

instructiv educative şi a prestigiului Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent László” Oradea. 
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1.  RI este elaborat pe baza Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, a Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) 

OMENCȘ nr 5079 31 08 2016, a Statutului elevului OMENCȘ 4742 din 10.08.2016, de un 

colectiv de lucru format din cadre didactice reprezentând fiecare nivel de învăţământ, din 

reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor. 

Art. 2.  ROFUI are la bază propunerile consiliului profesoral, a personalului auxiliar şi 

nedidactic, precum şi a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

Art. 3.  Scopul ROFUI este de a implementa în viaţa organizaţiei şcolare prevederile 

Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

respectând condiţiile specifice, valorile promovate şi tradiţia Liceului Teologic  Romano-

Catolic „Szent László”. 

Art. 4.  Acest regulament va fi respectat de întregul personal al unităţii de învăţământ 

(didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), de elevi şi părinţi. 

Art. 5.  Prin aplicarea prezentului regulament, angajaţii şcolii au obligaţia să dovedească 

profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corectă a atribuţiilor 

stabilite în concordanţă cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu fişa postului şi cu Contractul Colectiv de Muncă. 

Art. 6.  Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic, pe 

baza propunerilor primite de la profesori, de la angajaţi, de la elevi, părinţi, în strânsă relaţie 

cu confesiunea religioasă, cu parteneriatele şcolii, relaţia cu comunitatea locală sau la 

apariţia unor noi acte normative. 
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CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 

Art. 7. Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” şcolarizează elevi în următoarele forme 

de învăţământ: 

 învăţământ preşcolar, prin grădiniţă cu program prelungit şi normal; 

 învăţământ primar, prin cursuri de zi; 

 învăţământ gimnazial, prin cursuri de zi; 

 învăţământ liceal filieră teoretică, tehnologică şi vocaţională, prin cursuri de zi; 

 învățământ profesional de stat (3 ani), prin curs de zi. 

Art. 8. Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” funcţionează în două clădiri distincte 

după cum urmează: 

 Învăţământ preşcolar – Oradea, Traian Lalescu 39 

 Învăţământ primar, gimnazial, liceal – Oradea, Partenie Cosma 3-5-7 

Art. 9.  Programul de funcţionare a cursurilor este după cum urmează: 

 Cursurile de zi se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de regulă în intervalul 

8:00-15:00. 

 Programul prelungit în grădiniţă se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri de regulă 

în intervalul 8:00-17:00. Activităţile în grup au o durată de 20-30 minute, urmate de jocuri de 

recreere. 

 Programul normal în grădiniţă se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri de regulă în 

intervalul 8:00-13:00 . Activităţile în grup au o durată de 20-30 minute, urmate de jocuri de 

recreere 

 În învățământul primar, ora de curs este de 50 de minute, în ultimele cinci minute se 

organizează activități de tip recreativ, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră, conform 

ROFUIP atr.11 alin 6. 

 În învățământul gimnazial, liceal, profesional ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 

minute după fiecare oră; după a doua oră de curs cu o pauză de 20 de minute. 

În cazuri speciale când se procedează la suspendarea cursurilor, (din motive de calamităţi naturale, 

zile libere acordate înafara celor legal stabilite, etc.), orele vor fi recuperate după un grafic orar 

aprobat de Consiliul de administraţie. 

Art. 10.  (1) Graficul orar este elaborat de către Comisia pentru elaborarea orarului şcolii numită 

prin decizia directorului la începutul anului şcolar. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl 

aprobă prin semnătură şi aplicarea ştampilei şi stabileşte persoana care răspunde de arhivarea 

acestuia. 

(2)Orarul va respecta planurile cadru şi planurile de învăţământ pentru fiecare formă de învăţământ 

şi specializare; 

(3)La începutul anului şcolar se va stabili un grafic privind derularea stagiilor de instruire practică 

în funcţie de care vor fi realizate versiunile de orar pe parcursul anului; 
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(4)La modificarea orarului, noua versiune se va afişa pe site-ul şcolii, în sala profesorală, la panoul 

pentru elevi și la poartă cel mai târziu joi în săptămâna anterioară modificării. 

(5)În perioada vacanţelor şcolare se pot organiza, separat sau în colaborare, activităţi educative cu 

copiii, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, respectarea drepturilor prevăzute de legislaţia 

în vigoare şi contractele colective aplicabile pentru tot personalul unităţii. 

(6)În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (5), părinţii şi unitatea de 

învăţământ încheie contractul educaţional pe această perioadă. 

(7)Prin hotărârea consiliului de administraţie, la cererea părinţilor, se poate organiza activităţi cu 

elevii din ciclul primar după orele de curs, cu cadre didactice în regim de persoane fizice autorizate 

cu contract de închiriere – model tip întocmit de AIO -, pe o perioadă de un an şcolar, după un 

program stabilit de comun acord de unitate şi persoanele în cauză.    

Art. 11. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar şi nedidactic: 

 Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară de regulă programul între orele 7.30-16.00 de luni-joi, 

7.30-14.00 vineri; 

 Serviciul Secretariat şi contabilitate îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii” zilnic 

intre 12.00-15.00 de luni-joi si vineri 11.00-13.00; 

 Îngrijitoarele (femeile de servici) îşi desfăşoară activitatea de curăţenie între orele 7.00-15.30, 

cu o pauza de masa 30 minute. 

 Personalul de pază, şi îngrijitoarele lucrează conform graficului stabilit de serviciul 

administrativ cadru nedidactic – îngrijitorii după programul mai sus stabilit – iar portarii în 

fiecare zi între orele 06:00 – 22:00, sâmbătă/duminică 22:00-06.00 

 Asistență medicală: 

(1) cu asistent medical pentru învățământ primar, gimnazial, liceal: luni, miercuri, vineri de la 

11.00-15.00, cu doctor miercuri 11.00 – 13.00. Mențiune: personalul medical aparține lui 

ASCO.  

(2) pentru grădiniță: luni-vineri de la 07.00 -15.00, cu doctor miercuri 09.00 – 11.00. Mențiune: 

personalul medical aparține lui ASCO.  

Fiecare angajat este obligat să-şi cunoască atribuţiile ce îi revin ca salariat în învăţământ  în 

conformitate cu fişa postului, procedurile de activitate şi legislaţia în vigoare. 

Art. 12. Accesul şi circulaţia elevilor, personalului şi a altor persoane în interiorul şcolii în timpul 

programului de şcoală este reglementat prin proceduri şi se face pe baza actului de identitate, după 

înscrierea în registru de evidenţă a accesului persoanelor în unitate aflat la poartă. 

Art. 13.  Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să respecte programul de 

lucru stabilit prin fişa postului.  

Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal 

se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii de către cadre didactice, didactic auxiliar 

sau de personal nedidactic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
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Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru zile libere, se depun la secretariat de regulă cu cel 

puţin 24 de ore înainte de data învoirii şi sunt însoţite obligatoriu de graficul de recuperare propus 

de angajat (cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic); 

Unui cadru didactic îi vor putea fi acordate cel mult 2 zile libere semestrial, pentru rezolvarea unor 

probleme personale; 

În caz de boală, angajatul va anunţa telefonic lipsa de la program, imediat ce constată 

imposibilitatea prezentării la şcoală şi va prezenta la serviciul secretariat certificatului medical, 

până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost acordat concediul; 

Pentru profesorii care activează în mai multe unităţi şcolare prezentarea concediului medical este 

obligatorie în fiecare dintre aceste şcoli. Originalul acestuia se depune în şcoala la care are 

încadrarea de bază iar pentru celelalte va depune copia conform cu originalul vizat de unitatea de 

bază. 

Recuperarea orelor neefectuate se va înregistra în condica de prezenţă, precizându-se clar 

activitatea ce se recuperează şi din ce dată. 

Art. 14. Prezenţa în unitate, în afara orelor de program şcolar a oricărei persoane, chiar dacă este 

salariat al şcolii, se va consemna în Registrul de poartă. 

Art. 15. Activităţi religioase permanente:  

 Sfântă liturghie, odată la lună (prima zi de luni) în capela unităţii centrale, celebrată de 

episcopul Exc. +Böcskei László, episcop diecezan; 

 Sfântă liturghie, săptămânal, în capela unităţii centrale, celebrată de spiritualul  Pr. Szabó 

Ervin conform tabelului:  

Ziua Ora pentru clasele însoţiţi de  

Marți 7.30 liceu ciclul inferior  învăţători, 

diriginţi, 

cadre didactice care au prima oră 

în clasa respectivă, 

educatori. 

Miercuri 7.30 gimnaziale 

Marți 12.00 primare 

Vineri 7.30 liceu ciclul superior 

Vineri 10.00 grădiniţă 

 activitatea în clasă, în fiecare zi începe cu rugăciunea  Tatăl nostru, iar la ora 12.00 cu 

Salutarea îngerească; 

 Ziua spirituală, în fiecare semestru, înainte de Crăciun şi de Paşti; 

Art. 16. Ziua Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent László” se organizează în săptămâna 

festivității Varadinum, marți. 
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CAPITOLUL III. RESURSE UMANE  

 

Art. 17. Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Teologic Romano-Catolic “Szent 

László” Oradea, conform art. 97. alin (1) din Legea 1/2011 şi ca unitate de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică are ca organ de conducere pe Consiliul de Administraţie 

conform  art. 96. alin (1)-(9) din Legea 1/2011, respectiv art.16 , art. 18-23, din ROFUIP 

OMENCȘ nr. 5079 din 31.08.2016  

Art. 18. În conducerea Liceului Teologic Romano Catolic „Szent László” este numit un (1) 

director adjunct, cf. art. 24, alin. (3) punctul a. din ROFUIP 

Art. 19. Consiliul de Administraţie este formată din 13 membrii conform LEN 1/2011 art.96; 

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

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.619/2014, fiind completat cu 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri, conform  

ORDIN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, constituirea şi atribuţiile acestuia sunt reglementate 

prin acte normative specifice şi art.18-19 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr.5079 din 31.08.2016. 

Art. 20. Atribuţiile directorului şi ale directorului adjunct sunt stabilite prin prevederile art.21 din 

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

OMENCȘ nr 5079 31 08 2016..  

Art. 21. Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie, conform art. 18, alin. (3) din 

ROFUIP. 

Art. 22. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia. 

Art. 23. În cazul grădiniţei, care funcționează în clădire diferită de sediul unităţii centrale, se 

numeşte anual un responsabil de clădire, un cadru didactic pentru Traian Lalescu 39. 

Art. 24. Constituirea Comisiilor şi consiliilor se face la începutul anului şcolar la propunerea 

Consiliului profesoral. Componenţa şi atribuţiile acestora se stabilesc de către Consiliul profesoral, 

sunt analizate şi de către Consiliul de administraţie iar directorul emite decizie de constituire 

pentru fiecare în parte. 

Art. 25. Catedrele/comisiile metodice se subordonează, prin şefii de catedră/comisie metodică, 

directorilor conform organigramei.  

Art. 26. Atribuţiile fiecărei comisii sunt stabilite prin decizia de numire iar activitatea acestora se 

desfăşoară pe baza unui plan managerial al comisiei, urmărind obiectivele stabilite. 

Art. 27. Pentru buna funcţionare a procesului instructiv educativ, sunt constituie următoarele 

comisii caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

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

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

g) Comisia pentru programe și proiecte educative 
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CAPITOLUL IV. PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 28.  Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

 activitatea de predare la clasă; 

 activitatea de pregătire a lecţiilor; 

 activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică; 

 activitatea în cadrul catedrei de specialitate din care face parte; 

 activitatea ca membru CEAC sau al altor comisii constituite la nivelul unităţii 

 activitatea de dirigenţie (după caz) ; 

 activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (după caz) 

 activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii; 

 activitatea ca profesor de serviciu 

 activitatea ca profesor suplinitor 

 activităţi religioase 

Art. 29. Personalul didactic din învăţământ are obligaţia: 

 să apere interesele unităţii şcolare – indiferent de nivel: grădiniţă, primar, gimnazial, liceal 

– în orice împrejurare, în ceea ce spun şi fac; 

 să contribuie la menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate 

disciplinele, pentru toate nivelele de stimă, de colaborare şi sprijin reciproc; 

 să abordeze munca didactică cu responsabilitate, dovedind o bună pregătire profesională 

şi pedagogică; 

 să fie punctual la fiecare activitate organizată; 

 să utilizeze cu eficienţă maximă întreaga oră şi numai în scopul predării, şi educaţiei; 

 să nu prelungească ora în detrimentul pauzei; 

 să fie consecvent în cerinţe; 

 să realizeze o evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor educabililor periodic, 

ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a 

oferi copilului posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia; 

 să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, precum 

şi asupra rezultatelor evaluării; 

 să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi 

cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 

 să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor, un vocabular şi o vestimentaţie decentă, un comportament demn şi 

responsabil; 

 să realizeze orele de predare la clasă, de pregătire practică, pregătire pentru examene, 

concursuri şi olimpiade precum şi cele de recuperare; 
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 să fie preocupat de achiziţia, pregătirea şi întreţinerea în bune condiţii a materialul 

didactic, mijloacelor audiovizuale, aparatelor şi instrumentelor de lucru (pentru experienţe, 

demonstraţii, lucrări de laborator, lucrări practice etc.); 

 să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor naţionale; 

 să participe obligatoriu la toate ședințele şi activităţile Consiliului Profesoral, a comisiilor 

metodice, a comisiilor de lucru; 

 să informeze, în regim de urgenţă, conform procedurii, conducerea unităţii de învăţământ 

şi/sau organele de poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să 

afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane străine 

în incinta şcolii sau în imediata apropiere a acesteia. În cazul unor incidente grave sau al 

unor situaţii care pot conduce la acte grave de violenţă sau la incidente care pot pune în 

pericol siguranţa elevilor sau a personalului, vor fi informate cu prioritate directorul şcolii 

şi/sau organele de poliţie/jandarmerie; 

 să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului Clasei, 

precum şi la activităţile convocate de director; 

 să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de diriginte; 

 să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor de serviciu; 

 să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile care îi revin în calitate de profesor suplinitor; 

 să completeze zilnic condica de prezenţă. 

 să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai 

acestora, agenţii economici; 

 să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii 

nr. 1/2011 şi a cerinţelor în vigoare, 

 să pregătească lucrările practice: experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator, practică 

anuală şi practică comasată efectuată la unitatea şcolară sau la agenţii economici; 

Art. 30. La intrarea în clase, în laboratoare,  în cabinete toate cadrele didactice vor lua măsuri 

pentru desfăşurarea orelor, activităţilor în condiţii corespunzătoare, civilizate de ţinută, ordine şi 

curăţenie iar la ieşire vor supraveghea cu atenţie evacuarea sălii în ordine precum şi starea de 

curăţenie a acesteia. 

Art. 31. Accesul în clase, în timpul orelor, activităţilor a oricărei persoane este permisă numai 

cu acordul profesorului şi a directorului; 

Art. 32. Se interzice cadrelor didactice scoaterea afară a elevilor de la orele de curs. Elevii care 

perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi. 

Art. 33. Cadrele didactice vor respecta următoarele reguli concrete privind disciplina muncii în 

unitate, peste cele amintite în ROFUIP: 

 Elevii navetişti sunt înregistraţi absenţi numai la sfârşitul orei, 

 Având în vedere că profesorilor de specialitate le sunt repartizate cabinetele,  laboratoarele ca 

săli fixe în orar, toţi profesorii vor respecta planificarea orelor conform orarului iar aceștia vor 

avea grijă de ordinea şi curăţenia  încăperilor, respectiv de cheile ce le sunt repartizate; 
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 Pe perioada pauzelor, elevii nu sunt lăsaţi în cabinete, în laboratoare nesupravegheaţi, chiar 

dacă au ore consecutive. 

 De starea, dotarea şi gradul de confort din sălile de clasă, laboratoare, cabinete răspunde 

cadrul didactic în cauză – educatorul grupei respective, învăţătorul , dirigintele clasei respective, 

profesorul de specialitate; 

 Cadrele didactice au obligaţia de a anunţa cu o săptămână (minim cu o zi) responsabilii cu 

actualizarea paginii web şi “facebook” pentru a anunţa activităţile care se vor derula, pentru a 

putea înregistra activitatea - film/foto -, iar după derularea activităţii sunt obligaţi să scrie o 

scurtă prezentare pe care vor preda atât la responsabilul cu imaginea şcolii cât şi la  

responsabilii cu actualizarea paginii web şi „facebook”  

 Cadrele didactice au obligaţia de a-şi verifica zilnic corespondenţa din căsuţa poştală de e-mail, 

înscrisurile de pe tabla din sala profesorală, de a respecta termenele anunţate de şeful de catedră, 

director sau secretariat. 

Art. 34. (1) Personalul didactic care organizează excursii sau tabere trebuie să respecte ordinul 

Nr. 3637 din data de 12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației 

Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar. 

(2) Documentele necesare organizării excursiilor/taberelor sunt:  

a) acordul părinţilor  

b) procesul verbal de informare, proces-verbal de instructaj, semnat de elevi  

c) aprobarea conducerii 

d) plan de excursie tipizat, avizat de conducerea şcolii 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor face obiectul unui dosar care va fi păstrat în şcoală, pe 

baza căruia conducerea şcolii a aprobat activitatea  

(4) Excursia sau tabăra trebuie să aibă un plan de desfăşurare care să ţină cont de capacitățile fizice 

ale elevilor şi de anotimpul în care se organizează activitatea.  

(5) Elevii trebuie instruiţi cu privire la regulile de securitate pe durata transportului, a excursiei sau 

a taberei.  

(6) Nu se organizează excursii în perioada desfăşurării tezelor. 
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CAPITOLUL V. ELEVII 

 

Art. 35. Dobândirea calităţii de elev este reglementată de art. 97-105 din Regulamentul de 

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

nr.5079/31.08.2016. și conform art.2.-5 din Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016. 

Are calitatea de preşcolar sau elev al Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent László” Oradea – 

beneficiar primar al educaţiei – orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă 

politică sau religioasă, care este înscrisă în unitate. 

Art. 36. Înscrierea elevilor după începerea anului școlar – indiferent de motive – se face numai 

cu avizul cultului romano-catolic, cu binecuvântarea episcopului + ec.Böcskei László. 

Art. 37. Înscrierea elevilor se face conform art.98 alin (1), art.99., art. 100, 104, 105. din 

OMENCS nr.5079/2016 şi conform reglementărilor specifice, prevederilor legale în vigoare. 

Art. 38. Înscrierea elevilor cu CES se face în baza deciziei comisiei de evaluare, orientare şcolară 

şi profesională din cadrul CJRAE. Învăţământul special şi special integrat reprezintă forme de 

instruire şcolară diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, 

destinate persoanelor cu CES. 

Art. 39. Elevii promovaţi vor fi înscrişi automat în anul şcolar următor, cu excepţia celor care fac 

cerere de retragere. 

Art. 40. Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an. 

Art. 41. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate 

activităţile iniţiate de unitatea de învăţământ. 

Art. 42. Evidenţa prezenţei elevilor se face: 

 la fiecare oră de curs de către profesor; 

 în fiecare zi de către învăţător; 

 în fiecare zi de către educator. 

Art. 43. Managementul absenţelor se reglementează conform art. 102-103, din OMENCS 

nr.5079/2016; 

Art. 44. Pe baza cererilor scrise a părinţilor se motivează maxim 3 (trei) zile fără documente 

medicale pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii. 

Art. 45. Drepturile elevilor sunt cele prevăzute în art.6-9 din Statutul Elevului OMENCS nr 4742 

din 10.08.2016. 

Art. 46. Elevii au dreptul de asociere și exprimare conform art.10. din Statutul Elevului 

OMENCS nr 4742 din 10.08.2016, a se organiza în Consiliul Şcolar al Elevilor –CŞE– format din 

câte trei elevi reprezentanţi ai fiecărei clasă(V-XII), funcţionând în baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor OMECTS 4247/2010, respectiv 

conform art 30.-47 din Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016; 

Art. 47. Consiliul şcolar al elevilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan anual realizat sub 

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
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(responsabil Comisia Metodică a Diriginţilor), şi a unui grafic de întruniri (acţiune/dată), 

documente care se depun în copie la coordonatorul pe proiecte şi programe educative. 

Art. 48. Consiliul şcolar al elevilor poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copii cu 

nevoi speciale, pe probleme de mediu şi alte asemenea, doar cu aprobarea, pe baza unei cereri bine 

motivate, a Consiliului de Administraţie.  

Art. 49. Elevilor din învăţământul preuniversitar le este garantată, conform legii, libertatea de 

asociere în cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice în şcoală şi în afara ei.  Dreptul 

de reuniune se exercită în afara activităţilor curriculare, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, 

numai cu aprobarea directorului, la cererea motivată a grupului de iniţiativă. Aprobarea de 

desfăşurare a acţiunii va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii 

persoanelor şi bunurilor de către organizatori.   

Art. 50. Cercurile de elevi funcţionează după un statut propriu. Exercitarea dreptului la reuniune, 

conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului, art.15(2), este supusă acelor limitări care sunt 

prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei 

naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi 

libertăţile altora.  În cazul în care prevederile statutului sau activităţile cercului care funcţionează 

în şcoală contravin principiilor susmenţionate, directorul şcolii poate suspenda sau interzice 

activitatea cercului respectiv.  Organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi educative presupune 

respectarea tuturor normelor de prevenire a accidentelor, norme PSI şi PM. 

Art. 51. În cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic “Szent László” este garantată, conform 

legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii “Szószék”, respectiv a difuza 

muzică şi program  în radioul şcolar „Szent Laci Rádió”. În cazul în care conţinutul şi forma 

acestor publicaţii  conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare, directorul poate suspenda 

editarea şi difuzarea acestora. 

Art. 52. Elevii pot beneficia de burse de studiu, de merit sau de burse sociale în condiţiile 

prevăzute de lege, respectiv pot beneficia de burse de studiu şi burse sociale particulare oferite de 

asociaţia „Szent István” din Viena şi Asociaţia “Ordo Ladislai Sancti”;  

Art. 53. Elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă medicală şi psihopedagogică 

gratuită; 

Art. 54. Transferul elevilor este reglementat prin art. 148-160 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/2016.  

Art. 55. Elevii Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” au prioritate la transferul de la 

un profil, la altul sau de la o specializare, la alta 

Art. 56. Criteriile specifice de transfer de la altă unitate la Liceul Teologic Romano-Catolic 

„Szent László” sunt:  

 media 10 la purtare pentru clasa filiera vocaţională, profil teologie, specialitatea teologie 

romano-catolică  
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 în condiţiile existenţei unui număr mai mare de cereri de transfer: media anuală a disciplinelor 

de profil (limba şi literatura maghiară, matematică, informatică, - pentru profilul economic; 

limba şi literatura maghiară, limba modernă, istorie - pentru profilul teologie).  

 transferul elevilor de la o alta unitate școlară, la Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent 

László”, se va face fără depăşirea numărului de 30 de elevi pe clasă. 

 transferul elevilor de la o alta unitate școlară, la Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent 

László”, se va face cu avizul cultului, cu binecuvântarea episcopului + ec.Böcskei László. 

Art. 57. Elevii din clasa a IX-a se pot transfera doar după primul semestru, dacă media lor de 

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

În condiţiile existenţei unui număr mai mare de cereri de transfer, se aplică şi criteriile de selecţie 

menţionate la art. 47. 

Art. 58. Obligaţiile elevilor sunt reglementate de art.14-15 din Statutul Elevului OMENCS nr 

4742 din 10.08.2016, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5079/2016.  

Art. 59. Elevii din învăţământul preuniversitar au obligaţia să frecventeze în mod regulat cursurile 

teoretice şi practice, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în 

clasă imediat ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea orei. 

Art. 60. Elevii trebuie să aibă o ţinută decentă, să fie îmbrăcaţi curat şi să aibă asupra lor caietele şi 

cărţile potrivite pentru ziua de curs; 

Art. 61. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în şcoală, cât şi în afara ei; 

Art. 62. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte : 

 legile statului; 

 legea învăţământului; 

 regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

 regulamentul interior; 

 statutul elevului; 

 regulamentul consiliului clasei; 

 regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

 normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire și stingere a incendiilor ; 

 normele de protecţie civilă; 

 normele de protecţie a mediului. 

Art. 63. Elevii nu au voie:  

 să fumeze în curtea şcolii şi în spaţiile de învăţământ;  

 să arunce hârtii, ambalaje sau resturi de mâncare, seminţe pe jos, peste geam;  

 să molesteze elevii mai mici sau să le ceară bani sau bunuri materiale;  

 să aducă în perimetrul şcolii şi în afară grupuri de prieteni pentru răzbunări personale;  

 să apeleze la persoane străine din afara şcolii pentru rezolvarea unor probleme personale; 

 să scrie pe pereţi, uşi, geamuri, bănci, cuvinte obscene sau să deseneze pe acestea; 
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 să intre în sala profesorală fără permisiunea cadrelor didactice; 

 să arunce şi să se bată pe timpul iernii cu bulgări de zăpadă pe holuri şi în sălile de clasă;  

 să sară pe geamuri; 

 să se joace cu cărţi de joc când sunt la cursuri sau de serviciu pe şcoală;  

 să ţipe, să strige şi să fluiere pe holurile şcolii; 

 să blocheze circulaţia pe trotuarul din faţa şcolii;  

 să spargă geamurile şi să folosească furtunile de la hidranţi ; 

 să spargă şi să deterioreze prizele şi întrerupătoarele electrice din şcoală; 

 să deterioreze sau să distrugă materialele expuse la aviziere; 

 să se joace  cu extinctoarele din şcoală sau să le folosească în mod nejustificat;  

 să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei; 

 să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără bilet de voie; 

 să folosească reţelele de socializare pentru a difuza informaţii şi/sau fotografii/filme care aduc 

prejudicii imaginii publice a elevilor, a familiei acestora sau/şi a Liceului Teologic Romano 

Catolic “Szent László” 

 să folosească telefoane celulare în şcoală şi pe parcursul orelor de curs. Se poate face excepţie 

de la această regulă în cazurile de strictă necesitate şi numai după ce elevul a obţinut acordul 

prealabil al unui profesor în acest sens; 

 să circule pe scările destinate profesorilor; 

Art. 64. Elevii au obligaţia să poarte în permanenţă asupra lor ecusonul şi carnetul de elev. 

Art. 65. Recompensă 

1.Elevii vor fi recompensaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ. 

2.Fondurile necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de părinţi sau din 

sponsorizări. 

3.Elevii pot primi următoarele recompense : 

 Evidenţierea în faţa clasei, a şcolii, sau a Consiliului profesoral; 

 Burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale; 

 Premii, diplome, medalii; 

 Excursii, tabere; 

 Premiul de onoare al şcolii. 

Art. 66. Sancţiuni aplicabile elevilor conform Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 

10.08.2016, în funcţie de gravitatea faptelor după cum urmează : 

 Observaţie individuală; 

 Mustrare orală, individuală; 

 Mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare; 

 Retragerea definitivă sau temporară a bursei; 

 Mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă, însoţită de scăderea notei la purtare; 

 Munca în folosul şcolii; 
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 Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ. 

Art. 67. Este obligatorie înştiinţarea părinţilor elevilor propuşi pentru sancţionare înainte de 

întrunirea şedinţei în care se decide sancţionarea. 

Art. 68. Pentru toţi elevii, la fiecare 10 absenţe nejustificate, se scade nota la purtare cu un punct. 

Art. 69. Preavizul de exmatriculare se dă elevilor care absentează nejustificat 20 ore la diferite 

discipline, sau 15% din totalul orelor la o disciplină pe semestru. Dirigintele completează 

formularul de avertisment, iar serviciul secretariat are obligaţia de a-l trimite părinţilor sau 

tutorelui legal. 

Art. 70. Exmatricularea se aplică elevilor din învăţământul postobligatoriu care au 40 de absente 

nemotivate sau 30% absenţe nemotivate din totalul orelor la o disciplină pe semestru. 

Art. 71. Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară se va aplica pentru 

abateri deosebit de grave . 

Art. 72. Elevii vinovaţi de distrugerea bunurilor şcolii vor înlocui obiectul distrus cu unul nou 

sau vor repara acest obiect, iar în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea materială 

revine clasei sau întregului colectiv al şcolii. 

Art. 73. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament ireproşabil pe 

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

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula (art. 26 din Statutul 

elevului). Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea şi se face la solicitarea scrisă a 

elevului sau a părintelui acestuia; 

Art. 74. Contestaţiile privind sancţiunile se vor adresa Consiliului de Administraţie în termen de 

5 zile de la aplicarea sancţiunii. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. În cazul 

în care contestaţia se menţine, aceasta va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate 

şcolii. 
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CAPITOLUL VI. EVALUAREA 
 
 

Art. 75. Evaluarea se reglementează conform art. 112-138 din ROFUIP/2016.  

Art. 76. Examenele/simulările organizate în şcoală se desfăşoară în conformitate cu 

metodologiile aprobate de Ministerul Educaţiei şi cu instrucţiunile specifice ale ISJ Bihor, în 

concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi cu prevederile Regulamentului 

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

nr.5079/2016.  

Art. 77. (1)Profesorii vor organiza teste predictive la clasele aflate la începutul unui ciclu  de 

învățare, la toate disciplinele studiate anterior sau doar la anumite discipline, în funcţie de 

recomandările ministerului, ale ISJ Bihor sau ale Consiliului de Administraţie. 

(2) În vederea optimizării proiectării activităţii curente, se pot organiza şi se pot susţine teste 

predictive şi la celelalte cicluri de clase.  

(3) Rezultatele testelor predictive vor fi analizate de comisiile metodice.  

(4) Notele obţinute de elevi la testele predictive se pot trece în cataloage, în funcţie de opţiunea 

fiecărei comisii metodice, după consultarea tuturor membrilor.  

(5) Subiectele pentru testele predictive pot fi elaborate de către fiecare profesor în parte sau prin 

colaborarea membrilor catedrei, în cadrul comisiilor metodice. Acestea vor fi discutate şi aprobate 

în şedinţele comisiilor metodice.  

Art. 78. Membrii fiecărei catedre pot să susţină teze cu subiect unic, pe cicluri de clase. Acestea 

vor avea un nivel de dificultate adaptat fiecărui profil. Subiectele vor fi discutate si aprobate în 

ședințele fiecărei comisii metodice. Modelele subiectelor se păstrează în mapa personală a fiecărui 

profesor  

Art. 79. Recapitularea pentru lucrările scrise semestriale şi discutarea rezultatelor obţinute de 

elevi sunt obligatorii.  

Art. 80. După corectarea lucrărilor, profesorul este obligat să dea elevilor toate detaliile cu 

privire la modul de acordare a punctajului, înainte de consemnarea rezultatelor în catalog , conform 

art.9. din Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016. 

Art. 81. Lucrările scrise semestriale se păstrează până la sfârşitul anului şcolar.  

Art. 82.  La sfârșitul semestrului /anului şcolar se pot da lucrări scrise curente, cel mai târziu cu 2 

săptămâni înaintea încheierii acestuia. Excepţie fac situaţiile de corigenţă. 

Art. 83. Profesorul are posibilitatea să decidă păstrarea în şcoală a lucrărilor scrise curente, având 

obligaţia să le arate elevilor, părinţilor, şefului de catedră sau directorului şi să dea explicații cu 

privire la criteriile de evaluare, art.9. din Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016. 

Art. 84. Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi 

este constituit din totalitatea cadrelor didactice care predau la clasa respectivă, din cel puţin un 

părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, şi din reprezentantul elevilor clasei respective cu 

excepţia celor din învăţământul primar. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/ profesorul 

pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, 
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liceal.  Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 

situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/ profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi a elevilor. 

Art. 85.  Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 

obiective:   

 armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările 

părinţilor; 

 evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor; 

 coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;   

 stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare; 

 organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare deosebite. 

Art. 86. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:   

 analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

 stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;   

 stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în 

unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral 

validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „suficient” şi „insuficient”, pentru 

învăţământul primar;   

 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;   

 participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/ 

profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii 

elevilor clasei;   

 propune învăţătorului/ profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din 

proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile 

disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

Art. 87. Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, 

în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.  Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei 

se înregistrează în registrul de procese verbale al consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al 

consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-

verbale. Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul 

diriginte. 
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CAPITOLUL VII. PĂRINŢII 
 

 
 

Art. 88. Drepturile şi îndatoririle părinţilor precum şi activităţile Consiliului reprezentativ al 

părinţilor şi ale Comitetului de părinţi pe clasă sunt reglementate prin art.168.-185. din 

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

OMEN nr.5079/2016.  

Art. 89. Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte cel puţin o dată pe semestru, la 

solicitarea directorului şcolii, sau la solicitarea a 2/3 din numărul total al membrilor acestuia.  

Art. 90. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

1) Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, atât 

pentru activităţile curriculare, cât şi extracurriculare;  

2) Sprijină diriginţii în activitatea de îmbunătăţire a frecvenţei.  

3) Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională. 

4) Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi a dezbaterilor pedagogice 

cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor.  

5) Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu 

organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei 

elevilor din şcoală, care au nevoie de ocrotire.  

6) Sprijină clasa, şcoala, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. Are iniţiative 

şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi în viaţa din şcoală.  

7) Atrage persoane fizice sau juridice, care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programele de modernizare a instrucţiei, a educaţiei şi a bazei materiale din şcoală.  

8) Sprijină şcoala în respectarea regulamentului şcolar şi semnează angajamentul tripartit (şcoală – 

elev – părinte).  

9) Sprijină alte activităţi care privesc bunul mers al şcolii, activităţile curriculare, educative. 
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CAPITOLUL VIII. ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI  A SIGURANŢEI 

 
 

Art. 91. Paza unităţii de învăţământ – clădirea centrală se realizează cu personal de pază 

angajat (portari). Clădirea grădiniței este dotată cu sistem de alarmă, montat și verificat de 

către firmă autorizată. 

Art. 92.  Prin planul de pază al unităţii de învăţământ se stabilesc regulile concrete privind 

accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului.  

Art. 93. Se afişează numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie la care personalul 

de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii sau conducerea unităţii de învăţământ 

pot suna în situaţia unor incidente violente, sau în cazul intrării în unitatea de învăţământ a unor 

persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având un comportament 

agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

Art. 94. Asigurarea serviciului pe şcoală se face permanent, pe întreaga durată de desfăşurare 

a cursurilor, prin profesor de serviciu şi elev de serviciu. Sarcinile profesorului de serviciu şi a 

elevului de serviciu sunt incluse în anexă la ROFUI. 

Art. 95. Accesul în şcoală a persoanelor străine (părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori 

etc.) se face prin intrarea principală, considerată punct de control, şi este permis după 

verificarea identităţii acestora de către personalul de pază şi după primirea unui ecuson pentru 

vizitatori. 

Art. 96.  Personalul de la punctul de control va înregistra numele, prenumele, seria şi 

numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei 

unităţii de învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de 

învăţământ. 

Art. 97. După înregistrarea datelor anterior menţionate, personalul de pază înmânează 

ecusonul care atestă calitatea de invitat/vizitator. Vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la 

vedere, pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi de a-l restitui la punctul de control, în 

momentul părăsirii acesteia. 

Art. 98. Personalul de pază sau elevul de serviciu va conduce vizitatorul până la locul stabilit 

de conducerea unităţii de învăţământ pentru întâlnirile personalului unităţii de învăţământ şi 

anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea. 

Art. 99. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele prevăzute de conducerea 

unităţii . Nerespectarea prevederilor prezentului ROFUI poate conduce la evacuarea din 

perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau la 

interzicerea ulterioară a accesului acesteia în unitatea de învăţământ. 

Art. 100. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta unităţii de învățământ este 

justificat în următoarele cazuri: 

 la solicitarea profesorilor diriginţi/profesorilor clasei/conducerii unităţii de învăţământ; 

 la şedinţele/ consultaţiile/ lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic; 
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 pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu personalul 

secretariatului unităţii, al cabinetului medical sau cu profesorul diriginte/conducerea unităţii 

de învăţământ; 

 la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu 

profesorii diriginţi/profesorii clasei/conducerea unităţii de învăţământ; 

 la diferite evenimente publice şi activităţi extracurriculare organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ la care sunt invitaţi să participe şi părinţii/reprezentanţii legali; 

 în cazul în care părintele îşi manifestă dorinţa de a lua legătura cu directorul, sau dirigintele 

pentru clarificarea unei situaţii în legătură cu fiica/fiul său ori pentru sesizarea unei 

situaţii constatate personal în legătură cu viaţa şcolii; 

Art. 101. Părinţii/reprezentanţii legali vor respecta programul şcolii, având acces în unitatea 

de învăţământ în pauze sau după program, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

Art. 102. Este interzisă intrarea vizitatorilor care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante, lacrimogene sau uşor 

inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau 

băuturi alcoolice. 

Art. 103. Măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă: 

a)  Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat la portar sau nu au ecuson cu inscripția: vizitator. 

b) Toţi salariaţii şcolii şi profesorii de serviciu vor supraveghea elevii pe perioada pauzelor şi 

utilizând un limbaj adecvat, vor legitima orice persoană străină care se află în şcoală şi este 

neînsoţită de un angajat al şcolii. 

Art. 104. La prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt 

instruiţi privind normele generale privind respectarea ordinei şi disciplinei, precum şi cele de 

protecţia muncii. 

Art. 105. Fiecare elev este instruit pe linie de protecţie a  muncii la orele teoretice, în 

laboratoare şi la instruirea practică. 

Art. 106. Poarta şcolii, unității centrale este închisă în intervalul 8.00 - 14.00. Poarta 

grădiniței este închisă între orele 9.00- 12.30 și 13.30.- 16.00. 

Art. 107. Staţionarea elevilor în grupuri mari în faţa sălii profesorale este strict interzisă. 

Art. 108. În fiecare sală de clasă şi în sala profesorală vor fi afişate numerele de telefon 

pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 109. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic nu răspund de telefoanele 

mobile sau de alte obiecte de valoare uitate sau pierdute de elevi în spaţiile liceului. 
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CAPITOLUL IX. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

 

Art. 110.  Atribuţiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt cele prevăzute la  art. 51-52 

respectiv art.81.-90.din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5079/2016, cele stabilite prin fişa postului aprobată de 

director și prin prevederile actelor normative specifice. 

Art. 111. Angajații serviciului secretariat au următoarele  obligații paralel cu art. 82, 83:   

a) să afișeze la vedere şi să respecte programul de lucru;  

b) să asigure permanenţa în şcoala, în zilele lucrătoare, pe durata  programului de muncă; 

c) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de 

amabilitate şi de tact; 

d) să afişeze la avizierul liceului informaţiile utile părinţilor, elevilor, precum şi modelele 

pentru redactarea unor cereri;             

e) să asigure confidenţialitatea informaţiilor legate de elevi sau de părinţii acestora; 

f) să-şi securizeze documentele şi informaţiile, inclusiv cele de pe calculator;  

g) să transmită, în timp util, către directori sau către şefii de catedră toate informațiile primite.  

Art. 112. Personalul sanitar are următoarele obligații:  

a) să asigure asistenţa sanitară conform programului, precum şi în timpul activităţilor şcolare 

sau extracurriculare: examene, concursuri, olimpiade.   

b) să facă toate demersurile necesare în scopul asigurării necesarului de medicamente şi de 

aparatura necesară acordării primului-ajutor.   

c) să monitorizeze starea de sănătate a elevilor şi să  completeze fişele acestora.  

d) să informeze diriginţii sau familiile acestora  dacă sunt necesare consultații de specialitate 

mai amănunțite.   

e) să avizeze adeverinţele medicale ale elevilor în termen de 7 zile de la primire. Răspunderea 

pentru avizarea în timp util a adeverinţelor/scutirilor medicale revine exclusiv medicului/ 

asistentului medical.  

f) să verifice dacă elevii cu un număr foarte mare de scutiri se află în evidenţa medicului 

emitent al adeverinţei/scutirii.  

g) să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme 

care îi împiedică să vină la lucru.   

h) să primească şi să avizeze scutirile de educaţie fizică, până la sfârşitul lunii octombrie, apoi 

să le predea profesorului de educaţie fizică care are obligația de a le transcrie în catalog.  

i) să dea avizul elevilor care doresc să plece în excursie sau în tabără, după  vizita medicală şi 

după consultarea fişelor medicale.  

j) să avertizeze profesorul-însoțitor asupra eventualelor probleme medicale care pot apărea.  

Art. 113. Bibliotecarul are următoarele obligații, paralel cu cele enumerate în art 95.: 

a) afişează şi respectă programul de lucru aprobat de Consiliul de Administrație  
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b) colaborează, în principal, cu șefii catedrelor, în  vederea organizării de activităţi comune.  

c) organizează activităţi specifice: lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane, mese 

rotunde, şi prezintă şefilor de catedre oferta de carte, manuale, reviste precum şi orice 

informaţii utile activităţii la clasă.  

d) informează elevii despre evenimentele organizate de bibliotecile municipale, la biblioteca 

Bunyitay Vince.  

f) informează directorul, de două ori pe semestru, în privinţa numărului de elevi care folosesc 

serviciul bibliotecii 

g) informează directorul, la finalul fiecărui an calendaristic, despre modificările survenite în 

fondul de carte din anul respectiv.  

h) elaborează/actualizează Regulamentul specific bibliotecii pe care îl înaintează spre aprobare 

Consiliului de Administrație.  

i) asigură accesul cadrelor didactice în bibliotecă, inclusiv pentru activități cu elevii, pentru 

consilii profesorale sau pentru alte activități programate de aceștia și aprobate de către 

director. 

Art. 114. Administratorul  are următoarele obligații și răspunderi, paralel cu art 85., 90: 

a) monitorizează și coordonează aprovizionarea şcolii cu consumabile şi cu materiale necesare 

curăţeniei şcolii.  

b) monitorizează consumul de materiale şi îl adaptează la nevoile scolii.  

c) organizează şi controlează  activitatea personalului de serviciu şi a celorlalți angajaţi aflaţi 

în subordinea sa.  

d) răspunde de curățenia claselor, a cabinetelor, a holurilor, a grupurilor sanitare şi a curţii 

scolii.  

e) răspunde de starea instalațiilor sanitare si a instalației termice.  

f) monitorizează activitatea personalului de pază şi întocmeşte graficul după  care își 

desfăşoară aceștia activitatea, raportând directorului orice abatere.  

g) predă diriginţilor/profesorilor, la începutul fiecărui an şcolar, pe baza de proces-verbal, 

sălile de  clasă cu toate dotările şi le preia, la finele anului, pe bază de proces-verbal  

h) planifică şi ţine evidenţa concediilor de odihnă ale personalului subordonat şi realizează, 

împreună cu Consiliul de administrație, evaluarea anuală a acestuia 

i) răspunde de cunoașterea si de respectarea normelor de protecția muncii a personalului de 

serviciu.  

j) răspunde de repararea deteriorărilor produse de elevi. Recuperează, împreună cu diriginții, 

sumele necesare reparaţiilor, de la cei care au produs pagubele.  

k) informează periodic directorul, cu privire la starea mobilierului din clase, din cabinete şi din 

laboratoare.    

l) ține legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii  liceului. Sesizează, în scris, în cazul 

în care se constată nereguli sau întârzieri care prejudiciază bunul mers al instituţiei de 

învățământ.   
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m) face propuneri corecte, pentru proiectul de buget al liceului.  

Art. 115. (1) Personalul nedidactic se subordonează administratorului.   

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post întocmite de director.  

Art. 116. (1) Personalul de îngrijire are următoarele obligaţii:   

a) să-şi desfăşoare activitatea după un program bine stabilit, aprobat de administrator   

b) să asigure curăţenia spaţiilor înainte sau după terminarea cursurilor. În situații deosebite, la 

cererea directorului, a administratorului sau a unui profesor  se poate interveni şi în timpul 

pauzelor .   

c) să poarte echipament de protecție.   

d) să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali şi 

să nu intre în conflict cu aceştia.   

e) să informeze conducerea şcolii sau administratorul ori de câte ori constată defecţiuni ale 

instalaţiilor sau deteriorări ale mobilierului 

 (2) Sunt interzise agresarea fizică sau verbală a elevilor, a profesorilor sau a celorlalte 

persoane cu care, prin natura meseriei, intră în contact. 

Art. 117.   Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi  desfăşurarea 

activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în acest 

domeniu.  

Art. 118. Salariatului îi revin, în principal, următoarele OBLIGATII: 

a) Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b) Obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă , precum şi în contractul individual de muncă; 

d) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea sarcinilor de serviciu; 

e) Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în 

legătură cu munca sa; 

f) Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. 

Art. 119. Pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite următoarele 

reguli privind disciplina muncii în unitate: 

a) Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este 

găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de 

persoana care a efectuat controlul, şi de persoana în cauză, iar sancţiunea se va stabili în 

Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare, numită conform legii; 

b) Se interzice fumatul în incinta şcolii, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la 

locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, conform Legii 

15 din 2016. Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele 

destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private / art 5. din Legea 15/2016 privind 

modificarea și completarea Legii nr. 349/2002/  pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun. 
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c) În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se 

constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar 

sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare; 

d) Întregul personal este obligat ca în timpul programului de muncă să poarte 

echipamentul de protecţie a muncii stabilit. 

Art. 120. Personalul angajat are dreptul de a se adresa conducerii şcolii cu cereri sau 

reclamaţii; Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de 

Administraţie. În funcţie de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de 

investigare a abaterilor disciplinare ale personalului pentru stabilirea adevărului. În termen de 

30 zile se va da solicitantului răspunsul în scris. 

Art. 121. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului în raport cu gravitatea 

abaterilor, sunt conforme cu prevederile Codului Muncii. 

Art. 122. Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor 

disciplinare numită după caz de Consiliul de Administraţie, respectându-se prevederile din 

Codul muncii. 

Art. 123. Aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea abaterilor disciplinare se va face 

conform procedurii stabilite şi aprobate. 

 

 

 

 

  



Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ  2017-2018

 

 

ROFUI - Liceul Teologic Romano-Catolic “Szent László” Oradea                                          Pagină 26 din 26 

CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 124. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de Consiliul profesoral, fapt 

cei conferă un caracter obligatoriu pentru toţi elevii. Atât elevii cât şi părinţii vor lua la 

cunoştinţă, sub semnătură proprie, despre obligativitatea respectării normelor cuprinse în 

regulament (necunoaşterea conţinutului nu poate fi invocată drept scuză nici de către elev, nici 

de către părinte). 

Art. 125. (1)Prezentul Regulament se completează cu prevederile Regulamentul-cadru de 

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

nr.5079/2016, Statutul Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016 și este obligatoriu pentru toți 

participanții la actul de educație. 

 (2) Profesorii diriginți au obligația să aducă la cunoștința elevilor și părinților/tutorilor acestora 

prevederile prezentului Regulament precum și ale Regulamentulului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5079/2014, 

respectiv a Statutului Elevului OMENCS nr 4742 din 10.08.2016. (Anexa 2.)  

Art. 126. Prezentul regulament se completează cu Regulamentul Intern (R.I.) cu regulamentele 

specifice, în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare și cu contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 127. În baza Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016 și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a unității de învățământ, directorul liceului încheie cu părinții elevilor un acord de 

parteneriat privind buna desfășurare a activității. Acordul se va încheia,  cel mai târziu, după 

primele două luni de la înscrierea elevului în Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent 

László”, Oradea. (Anexa 1.) 

Art. 128. Anexele 1-20 fac parte integrată prezentului Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


