COMPLEXUL ȘCOLAR CRONOS
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Dezbătut în ședința Consiliului Profesoral din data de …………..
Aprobat în ședința Consiliului de Coordonare din data de …………..
Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de …………
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Având în vedere:
•
•
•
•
•

•
•

Legea Educatiei Nationale 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare,
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii, cu
modificările și completarile ulterioare,
Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53/2003, cu modificările și completarile ulterioare,
Hotărârea Consiliului Director al Fundației pentru Perfecționarea Managementului
Educațional CRONOS 2000 nr. 39/18.04.2011
O.M.E.C.T.S. nr. 5344/07.09.2011 privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ
particular Liceul CRONOS din București de către unitatea de învățământ particular Școala
Postliceală CRONOS din București
ROFUIP aprobat prin O.M.E.N.C.S. Nr. 5079/2016, publicat in MONITORUL OFICIAL AL
ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016, cu modificările și completările ulterioare
OMENCS Nr. 4472 din 10.08.2016 privind Statutul elevului

Se adoptă prezentul Regulament intern care intră în vigoare începând cu data de …………..
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TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. “Complexul Școlar CRONOS” este o instituție de învățământ particular preuniversitar
nonprofit, persoana juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de
învățământ ce funcționeză în cadrul Fundației pentru Perfecționarea Managementului Educațional
CRONOS 2000.
Art. 2 Accesul in unitatea de invatamant pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre
didactice și vizitatori este permis in intervalul de functionare al unitatii de invatamant pe baza
legitimatiilor/carnetelor de elev sau programarii vizitei la secretariatul scolii.

TITLUL II
CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. STRUCTURI ORGANIZATORICE
CAPITOLUL 1 – Consiliul de coordonare
Art. 3. Consiliul de coordonare este organul de conducere si administrare al unității de învățământ.
Art. 4. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliul de Coordonare al unităţii particulare de
învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS " se stabileşte de către Consiliul Director al
Fundației pentru Perfecționarea Managementului Educațional CRONOS 2000.
Art. 5. Membrii Consiliul de Coordonare al unităţii particulare de învăţământ preuniversitar
„Complexul Școlar CRONOS " se aleg cu un mandat de patru ani.
Art. 6. Consiliul de Coordonare asigură realizarea scopului şi a obiectivelor Fundației pentru
Perfecționarea Managementului Educațional CRONOS 2000 în unitatea particulară de învăţământ
preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS", cu avizul Consiliului Director al Fundației pentru
Perfecționarea Managementului Educațional CRONOS 2000, exercitând astfel următoarele
atribuţii:
a) stabilirea strategiei generale şi a programelor unităţii particulare de învăţământ
preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS";
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil al unităţii particulare
de învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS ";
c) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii particulare de învăţământ
preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS ";
d) încheierea, prin președinte, de acte juridice, în numele şi pe seama unităţii particulare
de învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS ";
e) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale unităţii particulare de
învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS ";
f) încheierea, prin președinte, a contractelor individuale de muncă cu personalul unității
de învățământ;
g) stabilirea fișei de post a Directorului unității de învățământ
h) numirea directorului „Complexului Școlar CRONOS ";
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i) aprobarea şi modificarea Regulementului intern și a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al unităţii particulare de învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar
CRONOS ";
j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în Regulamentul de organizare
şi funcţionare al unităţii particulare de învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar
CRONOS ".
Art. 7. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliul de Coordonare al unităţii
particulare de învăţământ preuniversitar „Complexul Școlar CRONOS" se stabilesc de către
Consiliul Director al Fundației pentru Perfecționarea Managementului Educațional CRONOS 2000.
Art. 8. Deciziile Consiliului de coordonare se iau cu unanimitatea voturilor membrilor. În cazul în
care nu se întrunește unanimitatea voturilor, decizia este luată de Consiliul director al Fundației
pentru Perfecționarea Managementului Educațional CRONOS 2000.
Art. 9. În îndeplinirea oricărora dintre atribuțiile care le revin, pe cale legală sau administrativă, și
care includ sau au legătură cu prevederile Art. 6. din prezentul Regulament, consiliul de
administrație al școlii, directorul, directorul adjunct, sau alte persoane desemnate în acest sens vor
solicita în prealabil aprobarea Consiliului de coordonare, fără această aprobare, acțiunile lor fiind
nule.
CAPITOLUL 2 – Consiliul de administrație
Art. 10. Consiliul de Administraţie asigură conducerea unității de învățământ în conformitate cu
deciziile si direcțiile de dezvoltare stabilite de Consiliul de coordonare.
Art. 11. Consiliul de Administraţie are în componenţă 7 membri:
• presedintele Consiliului de coordonare al “Complexului Școlar CRONOS”
• vicepresedintele Consiliului de coordonare al “Complexului Școlar CRONOS”
• directorul “Complexului Școlar CRONOS”
• 1 cadru didactic
• 1 reprezentant al parinților
• 1 reprezentant al consiliului local
• 1 reprezentant al elevilor
Art. 12. Conducerea Consiliului de administrație este asigurată de președintele Consiliului de
coordonare al “Complexului Școlar CRONOS” ca reprezentant al fondatorului.
Art. 13. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi functionare a unităţii de
învăţămant cu respectarea prevederilor legale;
e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de
învaăţământ;
f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional în care sunt
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înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor/tutorilor
legali/ ai elevilor, în momentul înscrierii elevilor;
g) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza
a fi supus spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate
ori apar modificari;
h) pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale
unitatilor de invatamant partenere in consortiul scolar din care unitatea de invatamant
face parte;
i) valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de
invatamant preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative;
j) aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile
de revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile
ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al directorului;
k) stabileste taxele de scolarizare;
l) aproba acordarea burselor scolare;
m) aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant;
n) aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;
o) propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrelor de documentare si
informare, a bibliotecilor scolare in unitatea de invatamant;
p) aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;
q) aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;
r) aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
s) stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de
invatamant;
t) aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa
redusa;
u) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de
invatamant, durata acestora, modul de organizare si responsabilitatile stabilite de
consiliul profesoral;
v) aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare,
precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic;
w) desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;
x) organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice,
aproba comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele
concursurilor si aproba angajarea pe post, in conditiile legii;
y) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice auxiliare si nedidactice la nivelul consortiului scolar;
z) realizeaza anual evaluarea activitatii personalului conform prevederilor legale;
aa) avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza recomandarii medicului
de medicina muncii, realizarea unui nou examen medical complet, in cazurile de
inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de
invatamant;
bb) avizeaza, la solicitarea a jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, pe
baza recomandarii medicului de medicina munii, realizarea unui examen medical de
specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala,
pentru directorul sau director adjunct;
cc) indeplineste atributiile de incadrare si mobilitatea personalului didactic de predare
prevazute de Metodologia - cadru de miscare a personalului didactic in invatamantul
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preuniversitar;
dd) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, cu votul a 2/3 din
membri, si comunica propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei
de eliberare din functie;
ee) aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa la contractul
individual de munca si o revizuieste, dupa caz;
ff) aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor unitatii de
invatamant preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in functie de
interesul invatamantului si al celui in cauza, tinand cont de calendarul activitatilor unitatii
de invatamant si al examenelor nationale;
gg) aproba concediile salariatilor din unitatea de invatamant, conform reglementarilor legale in
vigoare, contractelor colective de munca aplicabile si regulamentului intern;
hh) indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a
elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de
invatamant;
ii) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant,;
jj) aproba, in limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a
angajatilor unitatii de invatamant;
kk) administreaza baza materiala a unitatii de invatamant.
ll) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste toate atributiile stabilite
prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ si contracte colective de
munca aplicabile.
Art. 14. (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este cazul la solicitarea
directorului sau a doua treimi din membri.
(2) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu
din totalul membrilor acestuia.
(3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii
prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL 3 - Directorul
Art. 15. Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ.
Art. 16. Directorul este propus de Consiliul de coordonare al unității de învățământ particular
“Complexul Școlar CRONOS” cu respectarea criterilor de competență stabilite prin lege si numit
prin decizie de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Art. 17. Directorul are următoarele atribuții principale:
a) organizează întreaga activitate educațională;
b) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
c) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel
național și local;
d) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării
unității de învățământ;
e) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;
f) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este
prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și/sau
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conducerii asociației de părinți; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației
publice locale și a inspectoratului școlar.
g) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;
h) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
i) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe
post și angajarea personalului;
j) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte
normative, elaborate de minister.
k) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de
consiliul de administrație;
l) b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o
propune spre aprobare consiliului de administrație;
m) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de
indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);
n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul
de organizare și funcționare a unității de învățământ;
o) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de
administrație;
p) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de
administrație;
q) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare;
r) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic,
membru al consiliului clasei, care preia
s) atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o
perioadă de timp, din motive obiective;
t) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor arondate,
din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care își desfășoară activitatea în
structurile respective;
u) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de constituire a catedrelor și
comisiilor din cadrul unității de învățământ;
v) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl propune
spre aprobare consiliului de administrație;
w) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt
precizate în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
x) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al
unității de învățământ;
y) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
z) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor
de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale
elevilor din unitatea de învățământ;
aa) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune
spre aprobare consiliului de administrație;
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bb) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
cc) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră și responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin
participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
dd) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
ee) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în
colectivul unității de învățământ;
ff) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare și extrașcolare, a
responsabililor de catedră și responsabililor de comisii metodice, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
gg) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și a
salariaților de la programul de lucru;
hh) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele
unității de învățământ;
ii) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ;
jj) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare;
kk) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea
actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,
completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
ll) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor din afara acesteia,
inclusiv de către reprezentanții mass-media, în condițiile stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de
îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă
la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces
neîngrădit în unitatea de învățământ.
Art. 18. Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit
legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de
muncă aplicabile.
CAPITOLUL 4 – Consiliul profesoral
Art. 19. Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
Art. 20. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor de conducere și a cadrelor
didactice de predare din unitatea de învățământ.
Art. 21. Președintele Consiliului profesoral este Directorul unității de învățământ.
Art. 22. Consiliul profesoral are următoarele atribuții principale:
a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului
din unitatea de învățământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;
c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituțională al unității de învățământ;
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d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum și eventuale
completări sau modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare profesor,
precum și situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;
f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri,
potrivit prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și
funcționare a unității de învățământ;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din unitatea
de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7;
i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre
aprobare consiliului de administrație;
j) avizează proiectul planului de școlarizare;
k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza
cărora se stabilește calificativul anual;
l) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare
profesională ale cadrelor didactice;
m) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă,
proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează
activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de
modificare sau de completare a acestora;
n) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de
învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;
o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității, în condițiile legii;
p) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și
orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă
aplicabile;
q) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.
Art. 23. Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare.
Art. 24. Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din
numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere și de predare cu norma de bază în
unitatea de învățământ.
Art. 25. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din
numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii
pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi,
părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
Art. 26. Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. Absenţa
nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

TITLUL III
CONSILIUL CLASEI
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Art. 27. Consiliul clasei este compus din toți profesorii care predau la clasă, un reprezentant al
părinților și un reprezentant al elevilor. Consiliul clasei este condus de profesorul diriginte în
calitate de Preşedinte.
Art. 28. Consiliul clasei are următoarele atribuții :
a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de
frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune
consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului
diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune profesorului diriginte, sancțiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 29. Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

TITLUL IV
COMISII ȘI COLECTIVE DE LUCRU
CAPITOLUL 1 - Comisia pentru curriculum și orar
Art. 30. Comisia pentru curriculum și orar este compusă din un reponsabil și 1-2 membri cadre
didactice și are următoarele atribuții:
• Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru
• Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor
• Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe
parcursul activităţii şcolare a elevilor
• Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară.
• Programează profesorii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa pe toată
perioada de activitate şcolară
• Elaborează pachetele opţionale pentru CDS
• Definitivează lista disciplinelor CDS pe clase şi opţiuni
• Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii
• Verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista
manualelor aprobate de MEN
• Informează în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative
• Centralizează necesarul de manuale gratuite
• Stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite
CAPITOLUL 2 – Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii
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Art. 31. Comisia de evaluare și asigurare a calității este o structură autonomă în cadrul
“Complexului Școlar CRONOS” a cărei misiune este atingerea unui nivel cât mai ridicat al actului
educațional în unitatea de învățământ.
Art. 32. Comisia este compusă din 5 membri: 3 cadre didactice (1 coordonator și 2 membri), 1
reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinților și 1 reprezentant al Consiliului reprezentativ
al elevilor.
Art. 33. Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și asigurare a calității sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia aprobat de Consiliul de administrație.
CAPITOLUL 3 - Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Art. 34. Comisia pentru perfecţionare și formare continuă este compusă din un reponsabil și 1-2
membri cadre didactice și are următoarele atribuții:
• Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională
• Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile
curriculumului national
• Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii
elevilor
• Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului
• Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISMB şi CCD privind perfecţionarea
• Asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice modern
CAPITOLUL 4 - Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Art. 35. Comisia este compusă din 5 membri: 3 cadre didactice (1 coordonator și 2 membri), 1
reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinților și 1 reprezentant al Consiliului reprezentativ
al elevilor.
Art. 36. Comisia are următoarele atribuții principale:
• Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul
operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei
• Intervine în cazul conflictelor dintre elevi
• Propune Consiliului Profesoral sancţiunile
• Elaborează un plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea
interculturalității în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive în unitatea de
învățământ;
• Colaborează cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și
alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a
promovării interculturalității;
• Propune acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie
la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;
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CAPITOLUL 5 - Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art. 37. Comisia este compusă din 5 membri: 3 cadre didactice (1 coordonator și 2 membri), 1
reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinților și 1 reprezentant al Consiliului reprezentativ
al elevilor.
Art. 38. Comisia are următoarele atribuții principale:
• Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin
activităţi extraşcolare
• Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia
• Activarea asociativă a părinţilor prin intermediul Comitetului de Părinţi pentru sprijinirea
şcolii în activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei acestora, în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
• Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc.
• Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor, Consiliul
reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc.
• Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor.
• Asigură consiliere în alegerea carierei
• Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar
• Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare
CAPITOLUL 6 - Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare
Art. 39. Comisiile metodice pe discipline/arii curriculare sunt compuse din totalitatea cadrelor
didactice care predau discipline aferente ariei curriculare și au următoarele atribuții:
• Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, rapoarte de activitate, masuri
pentru imbunatatirea activitatii
• Consiliază cadrele didactice 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
• Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale
• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele de certificare a
competenţelor profesionale şi de bacalaureat
• Organizează activităţi de formare continuă (lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.)

TITLUL V
PROFESORUL DIRIGINTE
Art. 40. Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul liceal.
Art. 41. Profesorii diriginți sunt numiți anual de către directorul unității de învățământ, în baza
hotărârii Consiliului de administrație după consultarea Consiliului profesoral.
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Art. 42. Activitățile și atribuțiile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului.

TITLUL V
ELEVII
CAPITOLUL 1 – Dobândirea și exercitarea calității de elev
Art. 43. Dobândirea calității de elev se obține prin înscrierea în unitatea de învățământ și
semnarea contractului de școlarizare pentru anul școlar în curs.
Art. 44. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile
iniţiate de unitatea de învăţământ.
Art. 45. (1) Contractul de școlarizare se reînnoiește anual, exercitarea calității de elev fiind
condiționată de semnarea acestuia înainte de începerea cursurilor.
(2) În cazul elevilor transferați din alte unități de învățământ, contractul de școlarizare se
semnează la data transferului.
(3) În situația excepțională în care contractul de școlarizare nu este semnat până la începerea
cursurilor și elevul se prezintă totuși la școală, conducerea unității de învățământ decide asupra
acceptării/neacceptării acestuia în noul an școlar. Prin prezența elevului la școală, se consideră că
acesta împreună cu părinții/tutorii legali au luat cunoștință de prevederile noului contract de
școlarizare și își asumă toate obligațiile ce decurg din el.
CAPITOLUL 2 – Prezența la ore
Art. 46. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor.
Art. 47. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, se
pot motiva.
Art. 48. Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte :
- adeverinţă eliberată de medicul de familie/medic de specialitate/medicul cabinetului școlar
- adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care elevul a fost internat
- cerere scrisă a părintelui elevului, pentru cel mult 20 ore de curs pe semestru. Pentru cererile
care depăşesc acest număr de ore, dirigintele va consulta Consiliul clasei în vederea aprobării
motivării absențelor.
Art. 49. Motivarea absenţelor se face de către diriginte. Actele pe baza cărora se face motivarea se
vor prezenta în decurs de 7 zile de la reluarea activitații elevului la școală şi vor fi păstrate de
diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
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Art. 50. Actele medicale vor fi vizate de medicul scolii sau de medicul de familie care are în
evidență fișa medicală a elevului. La solicitarea medicul școlii, elevul va comunica acestuia datele
de contact ale medicului emitent al scutirii medicale pentru a verifica datele acesteia si a solicita
informații suplimentare referitoare la situația medicală a elevului.
Art. 51. Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor
atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate.
CAPITOLUL 3 – Activitatea educativă extrașcolară
Art. 52. Activitățile educative extrașcolare se desfășoară conform unui program stabilit la nivelul
unității de învățământ.
Art. 53. Absența elevilor de la activitățile educative extrașcolare trebuie motivată de
părinții/tutorii legali ai acestora.
CAPITOLUL 4 – Drepturile elevilor
Art 54. Elevii Complexului Școlar CRONOS beneficiază, în principal, de următoarele drepturi:
• dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii;
• dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege
• dreptul să-și desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, de
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de
învățământ;
• acces gratuit, sub îndrumarea profesorilor, la baza materială a şcolii;
• dreptul de a baneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic și din partea altor elevi ai unității de învățământ;
• dreptul la o evaluare obiectivă și corectă;
• dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor lucrărilor scrise;
• dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor și libertăților celorlalți participanți;
• dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care îl vor urma;
• copii/tinerii cu CES integrați în învățământul de masă au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi;
• dreptul de reprezentare în Consiliul elevilor;
CAPITOLUL 5 – Îndatoririle elevilor
Art. 55. Elevii Complexului Școlar CRONOS au, în principal, următoarele îndatoriri:
• să frecventeze toate cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să
dobândească competențele și să își însușească cunoștințele prevăzute de programele
școlare;
• să respecte regulamentele și deciziile unității de învățământ;
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să aibă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei;
să se prezinte la școală într-o ținută vestimentară decentă și adecvată mediului școlar;
să respecte drepturile de autor și să elaboreze lucrări/referate/proiecte originale la nivel de
disciplină
să sesizeze reprezentanții unității de învățământ cu privire la orice situație care pune în
pericol siguranța elevilor și a profesorilor;
să utilizeze în mod corespunzător, conform destinației stabilite toate facilitățile școlare la
care au acces;
să respecte curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar;
să păstreze integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziție;
să plătească contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale a școlii sau
bunurilor personalului/celorlalți elevi în urma constatării culpei;
să manifeste înțelegere, tolranță și respect față de întreaga comunitate școlară;
să ocupe locurile stabilite de către diriginte/profesor în sala de clasă
să anunțe profesorul diriginte, în cazul unei afecțiuni contagioase, astfel încât să nu pună în
pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate;
să nu aducă atingere imaginii și prestigiului școlii;
elevii trebuie să cunoască şi să respecte :
- legile statului
- regulamentele şcolare
- regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
- normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor
- normele de protecţie civilă
- normele de protecţie a mediului

Art. 56. Elevilor le este interzis:
• să fumeze în şcoală și în perimetrul acesteia (este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei
electronice sau a altor dispositive de acest tip);
• să introducă şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara acesteia băuturi alcoolice;
• să introducă în şcoală orice tip de armă sau alte materiale (pocnitori, petarde etc.), să
difuzeze materiale cu caracter pornografic, să introducă sau să comercializeze droguri;
• conducerea școlii este autorizată în orice moment să controleze respectarea prevederilor
referitoare la interdictiile sus menționate. Controalele se vor realiza de cel puțin două
persoane numite de conducerea școlii și, dacă este posibil, se vor realiza în prezența
elevului în cauză. Acestea pot solicita elevilor să își golească gențile și hainele, iar atunci
când există suspiciuni întemeiate se poate recurge la percheziție;
Art. 57. Elevilor le este interzis:
• să distrugă, modifice sau completeze documente şcolare
• să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ
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să manifeste agresivitate de limbaj sau comportament, să aibă comportamente jignitoare,
indecente, de intimidare, de discriminare faţă de colegi sau față de personalul unității de
învățământ
să provoace, să instige sau să participe la acte de violență în unitatea de învățământ sau în
afara ei
să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul scolar
să invite/faciliteze accesul persoanelor străine în perimetrul scolii fără acordul unității
să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, cu excepția
situațiilor în care sunt învoiți
să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență

Art. 58. (1) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea
telefoanelor mobile, prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în
timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul
educativ sau în situații de urgență.
(2) Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de
clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

CAPITOLUL 6 – Recompensarea elevilor
Art. 59. Complexul Școlar CRONOS susține performanța elevilor săi. Pentru rezultatele obținute în
activitatea școlară, elevii vor fi recompensați cu burse și premii conform regulamentului specific
adoptat la nivelul unității de învățământ.
CAPITOLUL 7 – Încălcarea revederilor regulamentelor unității de învățământ
Art. 60. Școala asigură gestionarea cazurilor în care există încălcări ale regulamentului intern,
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ precum și ale oricăror alte
regulamente/norme/decizii etc. stabilite la nivelul unității.
Art. 61. Școala informează părinții/ tutorii elevilor cu privire la încălcările sus menționate.
Art. 62. În situația în care, faptele constatate sunt de o gravitate deosebită, sau se constată
repetarea acestora, școala poate decide să nu încheie un nou contract de școlarizare pentru anul
școlar următor.

CAPITOLUL 8 – Sancțiuni aplicate elevilor
Art. 63. Elevii care nu respectă prevederile prezentului Regulament și ale celorlalte reglementări în
vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor după cum urmează:
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Observaţie individuală
Mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare
Retragerea definitivă sau temporară a bursei
Mutarea disciplinară la o clasă paralelă în aceeași unitate de învățământ
Preaviz de exmatriculare – pentru elevii care absentează nejustificat
Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de
învățământ și în același an de studiu
Exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate şcolară

Art. 64. Un elev este luat în discuție pentru exmatriculare daca reprezintă o amenințare pentru
siguranța celorlalți elevi și/ sau a personalului școlii; are un comportament violent, de intimidare,
discriminare ori jignitor; sustrage bunurile altor persoane; recurge la utilizarea, ori deține alcool,
droguri, arificii interzise, arme; este găsit fumând în școală/ pe parcursul orelor de curs.
Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză și a părinților acestuia
Art. 65. Pentru cumularea de absențe nemotivate, elevii vor primi următoarele sancțiuni:
• Scăderea unui punct din nota la purtare pentru fiecare 20 de absențe nemotivate sau 20%
absențe nemotivate din numărul de ore la o disciplină pe semestru;
• Preaviz de exmatriculare pentru cel puțin 30 de absențe nemotivate la diferite descipline
de studiu sau 30% din totalul orelor de studiu la o disciplină;
• Exmatriculare pentru cel puțin 60 de absențe nemotivate la diferite discipline de studiu sau
50% din totalul orelor de studiu la o disciplină;

CAPITOLUL 9 – Consiliul școlar al elevilor
Art. 66. Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor o dată pe an, la începutul
primului semestru.
Art. 67. Consiliul școlar al elevilor este format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă.
Art. 68. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
• Să reprezinte interesele și să transmită consiliului de administrație punctele de vedere ale
elevilor în probleme de interes pentru aceștia
• Să apere drepturile elevilor la nivelul unității și să sesizeze încălcarea lor
• Să desemneze reprezentanți în CA, CEAC și comisia pentru combaterea violenței
• Să sprijine profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor înscrişi
şi de îmbunătăţire a frecvenţei
• Să se implice în evitarea conflictelor dintre elevi şi în soluţionarea lor
• Să asigure o bună relaţionare între profesori – elevi - părinţi
• Să se implice în organizarea activităţilor cultural – distractive pentru elevi.

17

TITLUL VI
PĂRINȚII
CAPITOLUL 1 – Drepturile părinților
Art. 69. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de
sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.
Art. 70. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au dreptul să fie informați periodic
referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.
Art. 71. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au dreptul să dobândească informații
referitoare numai la situația propriilor copii.
Art. 72. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au acces în incinta unității de învățământ
numai dacă:
• a fost solicitată/programată o discuție cu un cadru didactic/conducerea unității de
învățământ
• desfășoară activități în comun cu cadrele didactice
• depune o cerere/alt document sau efectuează o plată la secretariat
• participă la actiuni organizate de școală
Art. 73. În cazul elevilor majori de la forma de învățământ frecvență redusă, prevederile
prezentului regulament care fac referire la părinți se aplică direct elevului.
CAPITOLUL 2 – Îndatoririle părinților
Art. 74. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au obligația de a asigura frecvența școlară
a elevului și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor
Art. 75. La înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părinții, tutorii sau susținățorii legali ai
elevului au obligația de a prezenta documentele medicale solicitate și totodată de a informa
unitatea în situația în care elevul a fost diagnosticat cu afecțiuni medicale de orice natură.
Art. 76. La înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părinții, tutorii sau susținățorii legali ai
elevului au obligația de a prezenta în mod real istoricul școlar al elevului, cât și orice alte informații
relevante pentru școală.
Art. 77. Părinții, tutorii sau susținățorii legali ai elevului au obligația de a achita conform
prevederilor contractului de școlarizare taxele de școlarizare și orice alte cheltuieli aferente
activităților extracurriculare derulate de școală. Neplata acestor sume poate atrage rezilierea
contractului de școlarizare în curs sau neîncheierea unui nou contract pentru anul școlar următor.
Art. 78. Părinții, tutorii sau susținățorii legali au obligația de a achita contravaloarea eventualelor
prejudicii aduse de elev bazei materiale a școlii sau bunurilor personalului/celorlalți elevi.
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Art. 79. Părinții, tutorii sau susținățorii legali își asumă răspunderea civilă pentru actiunile elevului.
Art. 80. Părinții, tutorii sau susținățorii legali au obligația de a comunica în scris școlii orice
modificare a domiciliului, adresei de corespondență, numerelor de telefon, adreselor de mail etc.
În cazul în care acest lucru nu a fost făcut, transmiterea de către școală a comunicărilor la vechile
adrese se consideră corect îndeplinită.
Art. 81. Părinții, tutorii sau susținățorii legali au obligația ca cel puțin o dată pe lună să ia legătura
cu reprezentanții unității de învățământ în vederea informării cu privire la situația școlară a
elevului.
Art. 82. În situația retragerii/transferului elevului, părinții, tutorii sau susținățorii legali au obligația
de a solicita în scris acest lucru unității de învățământ.
Art. 83. Părinților, tutorilor sau susținățorilor legali le este interzisă agresarea fizică, psihică,
verbală a elevilor și a personalului unității de învățământ.

CAPITOLUL 3 – Adunarea generală a părinților
Art. 84. Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii
legali ai elevilor unei clase.
Art. 85. În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale clasei și nu situația
concretă a unui elev. Situația concretă a unui elev se discută individual, numai în prezența
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
Art. 86. Adunarea generală a părinților se convoacă de către diriginte, președintele comitetului de
părinți sau o treime din membri ori elevii clasei și este legal întrunită prin prezența a jumătate plus
unu din totalul membrilor.
CAPITOLUL 4 – Comitetul de părinți
Art. 87. Comitetul de părinți se alege annual în adunarea generală a părinților.
Art. 88. Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi are în componenţă:
• 1 preşedinte
• 2 membri
Art. 89. Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:
• pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei.
Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
prezenți;
• susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative
extrașcolare la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ;
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•

•
•

susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței,
asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în
mediul școlar;
susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;
se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative,
extrașcolare și extracurriculare;

CAPITOLUL 5 – Consiliul reprezentativ al părinților
Art. 90. Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege în Adunarea Generală a Comitetelor de
părinţi de la nivelul claselor și este format din:
• 1 preşedinte
• 2 vicepreşedinţi
• membrii (preşedinţii comitetelor de părinţi pe clase)
Art. 91. Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:
• propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul
la decizia școlii, inclusiv din oferta națională;
• sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile
cu rol educativ din comunitatea locală;
• susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a
absenteismului și a violenței în mediul școlar;
• promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; e) se ocupă de
conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan
local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
• susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
• susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor
cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
• susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională
sau de integrare socială a absolvenților;
• se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în
unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
• sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
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